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ِد املرسلني. وبعد : احلمُد هللِ ربِّ العاملني، والصالة والسالُم عىل سيِّ
وضعتها  التي  واملفردات  لألهداف  َوْفقًا  املتوسِط،  الثاين  للصفِّ  العربية«  اللغة  »قواعد  كتاُب  فهذا 
وزارُة الرتبية والتعليم، وقد راعينا حتقيَق تلك األهداف. وعليكام - أهيا املعلُم وأيتها املعلمة - أن تقرآ هذه 
املقدمة وتعياها جيدًا، فهي مدخل الكتاب؛ ملا تشتمل عليه من إضاءات ملنهج املؤلفني يف وضع هذا الكتاب، 

وملا فيها من توجيهات ال تستغنيان عنها يف مهمتكام.
س لذاِتا، وإنام هي وسيلة تعني  م هبا أن ُنشرَي إىل أن قواعد اللغة العربية ال ُتدرَّ ولعلَّ من األمور املسلَّ
َنحْونا يف إعداد هذا  لذا  السليم،  للفهم  السبيل  ْحن، وأهنا  الدارَس عىل تقويم لسانِه وقلمه من اخلطأ واللَّ

الكتاب منحًى علميًا تطبيقيًا ُيعني الطالب والطالبة عىل  فهم لغتهام، وسالمة استعامهلا.
وحتقيقًا هلذا اهلدف راعينا عند إعداد هذا الكتاب األسس اآلتية:

1 - استنبطنا القواعَد النحوية من نصوص أدبية اخرتناها من الرتاث، أو وضعناها مراعني مناسبتها لِِسنِّ 
الطالب والطالبة ومرحلتهام، وأن يكون فيها زاُد لغوُي وفكرٌي يفيد الدارس والدارسة. فعليكام أال 
ا وفهمها من الطالب والطالبات، واإلجابة عن أسئلتها؛ ليكون  تتجاَوزا هذه النصوص إال بعد قراءِتَ

ذلك عونًا عىل فهم الدرس.
دنا األمثلة من النص يف اإليضاح تسيهاًل ملهمة املعلم واملعلمة. وقد نضيف بعض األمثلة يف اإليضاح   2- جرَّ
استكاماًل لبعض جزئيات الدرس، حرصًا منا عىل عدم تكلف النص. فال ُتْغِفال هذه األمثلَة وفقكام اهلل.

3 - أرشنا إىل كيفية التمهيد لكل درس، وتركنا للمعلم واملعلمة حريَة وضِع األسئلة املناسبة.
4 - َعَمْدنا إىل تيسري بعض املسائل النحوية، واقترصنا من املوضوع عىل ما يدركه الطالُب وتدركه الطالبة 
وحيتاجان إليه يف هذه املرحلة. كام حاولنا التقليَل من املصطلحات النحوية دون ِمساٍس بجوهر النحو، 

ودون تقديم مصطلحات غري مألوفة.
الطالب  حيلهام  كتابيان  تدريبان  يليها  شفويًة،   - غالبًا   - األوىل  الثالثُة  تكون  بحيُث  التدريبات  ْبنا  رتَّ  -  5
بقية  أما  نفسه.  الكتاب  يف  حله  يمكن  وغالبها  واملعلمة،  املعلم  بإرشاف  الفصل  يف  كتابًة  والطالبة 

التدريبات فقد تركنا للمعلم واملعلمة حرية  اختيار الكيفية التي حتل هبا.
6 - اْلتَزْمنا بالتدرج يف التدريبات من السهل إىل ما حيتاج إىل التفكري والتأمل املالئم ملستوى الطالب والطالبة. 
من ذلك إعراُب مثال أو مثالني إعرابًا تامًا ثم يشاركان يف إعراب مثل ذلك، وأخريًا نرتك هلام إعراب 

أمثلة أخرى.

مقــــــــدمة
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ا؛ لذا جاءت منّوعة بني نصٍّ قرآينٍّ كريم، أو حديث  ا وفكريًّ 7 - َحَرصنا عىل أن تكون التدريبات مفيدة لغويًّ
رشيف، أو حكمة، أو نص قديم أو حديث من شعر أو نثر، أو أمثلة من حياة الطالب والطالبة.

8 - راعينا التكامل اللغويَّ بني فروع اللغة العربية من خالل:
أ - نصوص التدريبات التي تشمل - إىل جانب القواعد -  مهاراٍت لغويًة متعددة، من توضيح ملعاين 
لبعض  التذوق  وكذلك  مفيدة،  مجل  يف  واستخدامها  أضدادها،  أو  مرادفاتا،  ذكر  أو  األلفاظ، 
ا ، والتدريب عىل كتابتها، خاصة ما يكثر فيه اخلطأ. األساليب، وتأمل رسم بعض الكلامت إمالئيًّ
ب - َخْتِم كل موضوع - غالبًا - بتدريب كتايب يربز فيه التطبيُق اللغويُّ الكامُل، حيث ُيطَلُب من 

الطالب والطالبة كتابة عدة أسطر يوظفان فيها ما درساه من قواعد نحوية.
هذه أبرز مالمح عملنا يف هذا الكتاب، وال يفوتنا أن نذكر املعلم واملعلمة ببعض اجلوانب الرتبوية :

1 - أن تغرسا يف الطالب و الطالبات حبَّ اللغة العربية، فهي لغة القرآن.
َداهم عىل قراءِة الدرس اجلديد وإعداِدِه قبل رشحه. 2 - أن تعوِّ

3 - أن جيذب متهيدكام للدرس الطالَب والطالبات للتفاعل مع املناقشة.
بدأ  ما  الناجح  الدرَس  فإن  واحلوار،  املناقشة  والطالبات يف  الطالب  تعتمدا يف درسكام عىل  أن    -  4

بالطالب والطالبة وانتهى هبام.
الطالب  إدراك  من  التأكد  بعد  إال  أخرى  إىل  جزئية  من   - الدرَس  َتعِرضان  وأنتام   - تنتقال  أالَّ   -  5

والطالبات هلا. وسبيل ذلك قدرة أ كثر الطالب والطالبات عىل أن يأتوا بأمثلة عىل ما قدم هلم.
هلا من معلومات ذهنية  6 - أن حَتِرصا عىل حل التدريبات كلها، فإن كثرَة التدريب تثبِّت املعلومات وحُتوِّ

إىل مهارات لغوية.
ا عىل الكتاب املقرر، بل اقرآ املوضوَع يف كتاٍب آَخَر أوسَع وأشمَل؛  7 - أالَّ تقترصا يف إعداد درسكاَم ذهنيًّ
والطالبات  الطالب  مستويات  يالئم  بأسلوب  درسكام  عرض  عىل  ُتِعينكام  معلوماٍت  َنا  لتكوِّ
والطالبات وأسئلتهم، وليس  الطالب  القدرة لإلجابة عن مشكالِت  لديكام  املختلفة، ولتكون 

الغرض من ذلك أن تعطيا الطالَب والطالبات فوق مستوى الكتاب.
وحاولنا  العربية،  الدول  يف  النحو  مقررات  بعض  عىل  اطلعنا  قد  أننا  اخلتام  يف  نذكر  أن  والبد  هذا 
عي لعملنا الكامل وال  القرب منه، لكننا بذلنا الطاقة واجتهدنا،  االستفادة من طرائق العرض فيها، وال ندَّ

سائلني اهلل أن ينفع به، وأن يوفق مجيع العاملني إىل ما فيه اخلري والصالح.

واحلمد هلل رب العاملني.

املــؤلــفـون
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الفهرس وتوزيع املقرر عىل أسابيع الفصل الدرايس

الصفحة املوضوع

املقدمة

األفعال التي تنصب مفعولني ليس أصلهام مبتدًأ وخربًا.

املفعوُل املطلُق.

املفعول ألجِله.

ظرفا الزمان واملكاِن )املفعوُل فيه(.

نائُب الفاعل.

احلاُل

املستثَنى بـ )إال(

التمييُز

الَعَدُد: تذكريه وتأنيُثه، إعرابه، متييزه.

أواًل: األعداد من 1 - 10.

ثانيًا: األعداد من 11 - 19.

ثالثًا: ألفاظ العقوِد واألعداد املتعاطفُة واملئُة 
واأللُف واملليوُن ومضاعفاتا.

تدريباٌت عىل ما سبقْت دراسُته يف الفصِل الثاين

املراجُع الواردُة يف هوامش الكتاب.

األسبوع

األول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلامس والسادس

السابع

الثامن والتاسع

العارش

احلادي عرش

الثاين عرش

الثالث عرش

الرابع عرش واخلامس عرش

4

7

15

22

27

35

45

53

63

69

76

84

93

101
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َفقال: سأشرتي به  َفقاَل له: ماذا ستصنُع به؟  املَاِل،  ِمَن  َمْبَلغًا  َوالَِدُه  َبَدَأِت اإلجازُة، فَسَأل االبُن 
. فأعَطى الَوالُِد اْبنه َمااًل، فاشرَتى  أدواٍت لِلنِّجارِة أمارُس هبا ِهواَيتي، وُأصِلُح ما لدينا من أثاٍث َخَشبيٍّ
ًة حلديقِة املنزِل َوَسَط عريٍش من اخلشِب. وَكَسِت  االبُن أدواٍت وِقَطعًا من اخلشِب، ثم صنع مقاِعَد خشبيَّ

النباتاُت العريَش أوراقًا خرضاَء، فصار العريُش ظاًل وارفًا ومنظرًا مجياًل.
َعُه عىل الَعمِل، فقاَل االبُن ألبيه: أْعِطني مبلغًا أْشرَتِي  وملا شَاهَد الوالُد عمَل ابنِِه ُأعِجَب به، وشجَّ

به ِدَهانًا لِلمَقاِعد. فقال أبوه: سوَف ُأعطيَك املبلَغ الذي تريُده ما ُدْمَت ُتْنِفُقُه ِفيام ُيِفيُد.

1 - ماذا َعِمل االبُن باملاِل الذي أعطاه إياه َوالُِده؟
2 - أذكُر بعضًا من أدواِت النِّجارة.

3 - أذكر اهلواية التي أمارسها يف أوقات الفراغ.

)ب( )أ(           
1 - أْعِطنِي مبلغًا. 1 - َسَأَل االبن َوالَِده مبلغًا من املال.     

2 - ُأْعِطيَك املبلَغ الذي تريده. 2 - أْعَطى الوالُد ابَنه مااًل.      
3 - كسِت النباتاُت العريَش أوراقًا.

٭  ُيمهد املعلم واملعلمة بَعرِض مُجَلٍ من مبتدأ وخرٍب، ويطلبان إدخاَل )ظن( أو إحدى أخواِتا عليها وُيناِقشان ذلك مع الطالب والطالبات.  

األفعاُل التي َتْنِصُب َمْفُعوَلنْيِ ليس أصُلُهاَم ُمْبتَدًأ وخرًبا

األســــــــئلــة

اإليضــــــــاح ٭
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1 - عرفُت يف السنة األوىل أّن )ظنَّ وأخواِتا( تنصُب مفعوَلنْي أصُلهام مبتدٌأ وخرٌب، وسأعرُف يف هذا 

الدرس أفعااًل تنصُب مفعولني ليس أصُلهام مبتدًأ وخربًا.

نة يف املجموعة )أ(: )َسَأَل، أْعَطى، َكَسا( فأجدها رَفَعْت ما بعدها عىل  2 - ُأالحُظ األفعال املاضية امللوَّ

الثالثِة  الثانية )ابَن، مااًل( ويف  الفاعلية ونصبت مفعولنْي مها يف اجلملِة األوىل )والَِد، مبلغًا( ويف 

ياِن معنًى مفيدًا إال  )العريَش، أوراقًا( وكلٌّ من املفعولني ال يصلح أْن يكوَن مبتدًأ وخربًا، كام ال ُيَؤدِّ

يف اجلملة كاملة، فـ )الوالَد( مفعوٌل به أول، و)مبلغًا( مفعول به  ثاٍن، وهكذا بقية األمثلة.

ُل الفعلني امللونني يف املجموعة )ب( فأجُد األول جاء بصغية األمر، وفاعلُه ضمرٌي مسترٌت تقديرُه  3 - أَتَأمَّ

ِم ضمرٌي متصٌل يف حملِّ نصب مفعوٍل به أول، و)مبلغًا( مفعول به ثاٍن منصوب.  )أنَت( وياُء املتكلِّ

أما يف املثال الثاين فجاء الفعل بصيغة املضارع، وفاعله ضمري مسترت تقديره )أنا( وكاُف املخاطب 

ضمري متصل يف  حمل نصب مفعول به أول و)املبلغ( مفعول به ثاٍن منصوب.

4 - ولقد أدركُت أنه ال فرَق يف أفعال هذا الباب أن تكوَن يف صيغة املايض كام يف املجموعة )أ( أو األمر 

أو املضارع كام يف املجموعة )ب(، وأن املفعوَل به يكون اساًم ظاهرًا وضمريًا بارزًا. ومثل )أْعَطى( 

يف ذلك )سَأَل وَكَسا( فنقول:

2 - يسأل االبن أَباه مااًل. 1 - اسألوا اهللَّ العافيَة.    

4 - يكسو العشُب األرَض بساطًا أخرَض. 3 - ُاْكُسوا املحتاَج ثوبًا.   
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األفعاُل التي َتْنِصُب مفعوَلنْيِ ليس أصُلهام مبتدًأ وخربًا كثريٌة منها:
أو  املايض  صيغِة  يف  كانت  سواٌء  العمَل  هذا  تعمُل  وِهَي  وَكَسا(.  وأْعَطى،  )َسَأل، 

املضارِع أو األمر.

التـــــدريــــبــــــات

التـــدريُب األوُل

ُ املفعوَل األوَل واملفعوَل الثايَن فيام يأيت: أعنيِّ

1 - }          { الكوثر.

2 - }         { املؤمنون: 14.

3 - }          { طه: 132.

4 - }           { األنعام: 90.

5 - أْعُطوا األجرَي أْجَرُه.

6 - َيْكُسو الَوَقاُر َصاِحَبُه َهْيَبًة.

7 - َمْن سألك مااًل فأعِطِه َشْيئًا ِمْنُه.

ين َجوائَز. 8 - ُتعِطي امَلْدرسُة املجدِّ

)شفــــــوي(

أستــنــــتـــُج
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التـــدريُب الثاين

ُ عالمَة نصب كلِّ مفعول به: ُ الفعَل وفاعَله ومفعوَلْيه فيام يأيت، وُأَبنيِّ أعنيِّ
1 - سُيعطي حامٌد ُأّمه هديَّة.

2 - َكَسْوُتنَّ امُلضطّر ُكْسَوة َحَسَنة.
3 - َيسأُل املشرتوَن الَبائعني َخْفض الثمن.

4 - اِْسأِل الطبيبة تأجيل املوعِد، ياُأختي.
5 - أعِطَيا الَضعيَِفني ريالني.

6 - َكَسِت اأُلمُّ بنتها ُفستانًا مجياًل.
ة مَجاٍل. 7 - كسا الضباُب اجلبال ُحلَّ

راعة املزارعني ُمبِيدات. 8 - أعطْت وزارُة الزِّ

التـــدريب الثالُث 
َأمأُل ُكلَّ فراٍغ فيام ييل بفعٍل مناسٍب ناصٍب ملفعوَلنْي ليس أصُلهام املبتدَأ واخلرَب:

1 -     حممٌد أخاه دراجَته.

2 - سوف    كلَّ واحد منكم عباءة.

3 -    املورسون الفقراَء مااًل ِمَّا عندهم.

ا اإلنساُن     َربَّك الرمحَة. 4 - أهيُّ

5 -      الربيُع األشجاَر أزهارًا.

َك مَئَة رياٍل؟ 6 - َمْن    

اآلباُء أبناَءهم مالبَس جديدًة؟ 7 - َمتى    

8 -      الدولُة الكعبًة ُكْسَوًة من احلرير.

)شفــــــوي(

)صفي كتايب(
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)صفي كتايب( التـــدريـــب الرابُع

َيْكُســوَن - ُيْعِطــَياِن - َســَأْلَت - َكَســْوُت - أْعـَطى - اِْســَأُلوا - ُتْعـــطي - َسـأْلُتاَم

أجعُل ُكلَّ فعٍل مما سبَق يف مجٍل مفيدٍة مناسبة، بحيث  َيْنِصُب مفعوَلنْي.

التـــدريـــب اخلامُس

ُ عن ُكلٍّ ّما يأيت بجملٍة ُمشتِمَلٍة عىل فعٍل ُمتعدٍّ إىل مفعوَلنْي ليس أصُلهام مبتدًأ وخربًا، ثم أْجعُل  ُأَعربِّ

نْيِ حتت املفعول الثاين عىل غراِر املِثال األول: ا حتت املفعوِل األول، وَخطَّ َخطًّ

1 - سؤال املسافِر املوظَف إنجاَز تذكرته.            1 - َسأل امُلسافُر املوظَف إنجاَز تذكرته.

2 - تغطيُة الثلِج األرَض بثوٍب أبيَض.        2 - 

 - 3 3 - األمُر بإعطاء الصدقِة أهَلها املستحّقني هلا.      

 - 4 ُي املسلامِت عن َكْسِو أجسامهن ثيابًا غرَي ساترة.  4 - هَنْ

 - 5 م.     5 - أْمُر املذنبني بطلِب التوبِة من رهبِّ

 - 6 6 - َمْنُح والَدْيَك إيَّاَك هديًة أْحيانًا.    

 - 7 يَن بطاقاِت الدعوة.     7 - األمر بإعطاِء املدعوِّ

 -  8 ِ كلَّ ُعْرياٍن ثوبًا.    8 - الدعاُء  بكسوِة اهللِّ



12

2 - َنْكُسو امُلْعِوِزيَن مالبَِس.

التـــدريُب السادُس
ُ املفعولني َوْفقًا للمطلوِب أماَم كلِّ مجلٍة عىل ِغرار املِثال األول: ُأَغريِّ

1 - َكَسْوُت املِْسِكيَننِي َثوَبنْيِ َجديديِن. 1 - َكَسْوُت املِْسِكنَي ثوبًا جديدًا. )مثنى(   
 - 2 2 - أعِط ُأخَتَك املجلَة. )مجع مؤنث(.     

 - 3 َنًة. )مجع مذكر(.     ِعَي َبيِّ 3 - سأل القايض املدَّ
 - 4 4 - ُاْكُس السياَرة ِغَطاًء. )مثنى(.     
 - 5 5 - َسُأْعِطي  امُلْحتاَج ريااًل. )مجع(.    

التـــدريُب  السابُع
أ - مثاالن معربان:

1 - سَأَل خالٌد األستاَذ إَِعادَة الرْشح.

نكُسو

امُلْعِوِزيَن
مالبَس

َرٌة عىل الواو، َمَنَع من ظهورها الثقل، فعٌل مضارٌع مرفوع، وعالمُة رفعه ضمٌة ُمَقدَّ
 والفاعل ضمري مسترٌت وجوبًا تقديُره )نحن(.

مفعوٌل به أوُل منصوٌب، وعالمة نصبه الياُء ألنه مجٌع مذكٍر سامٌل.
مفعول به ثاٍن منصوٌب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخِره.

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

سأَل
خالٌد

األستاَذ
إعادَة

الرشِحِ

فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل الفتح.
فاعٌل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرُة عىل آخِره.

مفعوٌل به أوُل منصوٌب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرُة.
مفعول به ثاٍن منصوٌب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف.

مضاٌف إليه جمرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة حتت آخِره.
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ب - أشارُك يف اإلعراب:

ها. 1 - أعُطوا الَطريَق َحقَّ

أعطوا

الطريَق

َها َحقَّ

فعُل            مبني عىل حذف النون، و واُو اجلامعة: َضِمرٌي متَِّصٌل يف 
حمل  رفع       .

الظاهرُة ، وعالمُة         
عىل آخره.

منصوب، وعالمة حقَّ      
              وهو مضاف، وهاء الغيبِة َضمرٌي

ُمَتصٌل يف حمل           .

أسأْلَت

اِكَبنْيِ الرَّ

الُنزوَل

ُزوَل؟ اكَبنْي النُّ 2 - أسألَت الرَّ

جـ - ُأْعِرُب ما يأيت:

هاِب. 2 - اْسأال َأَباُكام اإلذَن بالذَّ ا.     1 - َتْكُسو الرماُل الصحراَء ثوبًا ذهبيًّ

بِيُّ إِْخواَنه َكْعًكا. 3 - أْعَطى الصَّ

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

عـليالسكـون اهلمزة: أداة        ، سأل: فعل مـاض    

التصاله بضمري رفع متحرٍك، و التاء: ضمرٌي ُمتَِّصٌل يف حملِّ                          

؛ ألنه                ، وعالمة      

، وعالمة     ثاٍن،     

عىل                

.

.

.
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التـــدريُب الثامُن
اإِلْنَفـــــــــاُق

لماذا َيْبَخُل المرُء بما عنَدُه وَغْيُرُه ُمحتاٌج؟ أال يعَلُم أنَّ الَفْضَل فيما أنفَق، والثواَب فيما أخرَج؟ إنَّ 

الناَس ُيدِركون ذلك وُيؤمنوَن به، ولكنَّه َقلَّما يدفَعهم إلى إخراج النََّفَقِة، فما أكثَر ما يسمعون الحديَث 

الشريَف: »اللهم أعِط منفقًا َخَلفًا، وأعِط كلَّ ُمْمِسٍك َتَلفًا« )1( ولكنَّ الِحْرَص على الدنيا َيَتغلَُّب على 

. ولو أننا آمنَّا بذلك لَكَسْوَنا الفقراَء ثِيابًا تسُتُرُهْم، وأعطيناهْم ِمْقدارًا مما  َدَواِعي الخير في النفوس َفَتُشحُّ

أوجَب اللُه علينا دوَن أن يسأُلوَنا شيئًا. فليس لإلنسان من ماله إاِل ما أنفَق في وجوه الخيِر.
أ - أقرُأ القطعَة السابقَة، ثم ُأجيُب عامَّ يأيت:

ُقون؟    2 - ما الذي يرتتُب عىل اإليامن بوجوِب اإلنفاق؟ 1 - ملاذا َيبَخُل أكثُر الناس فال يتصدَّ
3 - ما َأربُح ماٍل ُينفُقُه املسلُم؟            4 - َمِن الذي ُيِلُف عىل امُلنِفِق أو ُيْتِلُف ماَل الشحيِح؟

. ُ الكلامِت املتضادَة يف احلديِث النَّبويهّ ب - ُأَعنيِّ
جـ - »ما أكثَر ما َيْسَمُعوَن....!«.  »ماذا يسمى هذا األسلوب؟ أِعْد صياغة اجلملتني اآلتيتني عىل مثاله:

ِسُن اخَلِطيُب الَقْوَل. 2 - حُيْ 1 - َيْشَتِغُل ُعَمُر كثريًا.   
د - أستخرُج من النصِّ ما يأيت:

1 - فعيَلْ أمٍر ناصَبنْي ملفعوَلنْي، وأَبنيِّ املفعولني.
2 - فعاًل مضاِرعًا ناصبًا ملفعولنِي، وأعربه ومفعوَلْيه.

ْ مفعوَلْ ُكلِّ واحد. 3 - فعَلنْي ماِضينِي ناصبني ملفعولني، وأَبنيِّ
4 - فعاًل ُمَتعدّيا إىل مفعول واحٍد، واذكر املفعوَل.

التدريُب التاسُع
َعَدٍد من صيغ األفعاِل )سأل وأعطى وكسا( يف املايض واملضارع واألمر. أكتُب موضوعًا مشتِماًل عىل 

)1( مسلم 1010 والبخاري 1442.

ً
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باملطر  وا  فاسَتْبرَشُ َكثِيفٍة،  بُغُيوم  ُمَلبَّدٌة  السامُء  فإذا  الشتاِء  ليال  إحدى  يف  الفجِر  لصالِة  الناُس  َخرج 

استبشارًا، وملا بلغوا بيوتم عائديَن من الصالة َهَطَل املطُر ُهطواًل شديدًا، وسالت األرُض َسْياًل عِظياًم، وظلَّ 

سقوُط املطر ُمتَتابعًا حتى أقبَل الليُل، وجلس ُمْعظم الناِس يف بيوِتم جلوَس العاجِز بسبِب َغزارِة املطِر.

زِق الذي جاَء يف يوِم إجازة، وإال مَلَا استطاَع الناُس بلوَغ  ُة لزوجها: ُشْكرًا هلّلِ عىل هذا الرِّ وقالت ُسَميَّ

دًا مِلَْوالنا العظيِم! مل نعهْد غزارَة هذا املطِر منُذ سنواٍت مضْت، فعسياهلُل . فقال: مَحْ أعامهِلم بُِيرْسٍ

عاَب،  : أَرى يف اأُلوىل األوديَة والشِّ أن َيْنَفَع به العباَد والبالَد َنْفًعا باقيًا. وأَودُّ لو َخرْجُت إىل الرَبِّ َخْرَجَتنْيِ

لًة َخرضاَء. وسوَف نفرح بإْذن اهلل َفَرَح امْلُْغَتبط الشاِكِر. وأرى يف اأُلخرى  األرَض وقد اكتسْت ُحلَّ

1 - ملاذا يرُج الناُس بعَد ُنزوِل املطِر؟

ُح. ُة وزوُجها مرسوَرْين بسقوِط األمطاِر؟ أَوضِّ 2 - هل كانت ُسَميَّ

ُه؟ 3 - ماذا جَيُب عىل املسلم إذا أصاَبُه َما َيرُسُّ

)ب( )أ(          
1 - شْكرًا هللِ عىَل هذا الرزِق. 1 - اْسَتْبرَشَ النَّاُس اْستِْبَشارًا.    

دًا مِلوالنا العظيِم. 2 - مَحْ 2 - َهَطَل املطُر ُهطواًل شديدًا.    
3 - جلس ُمعَظُم الناِس يف بيوتم جلوَس العاجِز.

4 - َأَودُّ َلْو َخَرْجُت إىِل الرَبِّ َخْرَجَتنِي.

اْلـَمــْفــُعـــــــــوُل اْلـُمْطـــــــَلُق

األســــــــئلــة

ُد للدرس بطلب أمثلٍة للمفعول امُلطَلِق لَِيقَف املعلم واملعلمة عىل معلوماِت الطالب والطالبات السابقة عنه. ٭ ُيَمهَّ

اإليضــــــــاح ٭
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نِة يف جمموَعَتْي )أ( و )ب( فأجُد أهنا مِجيَعها أسامٌء منصوبٌة. 1 - أنظُر إىل الكلامِت امللوَّ

(، وكلُّ واحٍد منها مشابٌه  2 - ففي املجموعة )أ( أجُد األسامَء: )استبشارًا، ُهطواًل، جلوَس، َخْرَجَتنْيِ

ى َمْصدرًا.  ى مفعواًل ُمْطَلقًا، وُيسمَّ للفعل الذي قبله، فحروُفُه حروُف الفعل. وكل اسم كذلك ُيسمَّ

فكلمة )استبشارًا( مصدر للفعل )استبرش(.. وهكذا بقية األسامء. واملفعوُل امُلطلق منصوب دائاًم ، 

وناصبه هو الفعُل الذي قبله.

َد الفعَل ومعناه، كام يف املثال األول من  3 - وللمفعول امُلطلق ثالُث وظائف يف الكالم: فهو إما أن ُيؤكِّ

دِة، ووصف اجللوَس  َ نوَعُه كام يف املثالني الثاين والثالِث من )أ( فقد وصَف املطَر بالشِّ )أ(، أو يبنيِّ

َد اخلروَج بِـ )َخْرَجَتني(. َ َعَدَدُه كام يف املثاِل الرابِع من )أ( أيضًا، إْذ َحدَّ بالعجِز، أو ُيبنيِّ

4 - َأنظُر إىل املثالني يف )ب( فأجُد االسمني: )ُشكرًا ومَحدًا( وكالمها مفعوٌل ُمطْلُق منصوٌب بفعٍل من 

لفظه حمذوٍف. وتقديُر الكالم يف املوطنني: نشكر اهلّلَ شكرًا، ونحمده مَحدًا.

1 - املفعول امُلطلُق: اسٌم منصوٌب ُيْذَكُر بعَد الفعِل وُيواِفقُه يف َلْفِظه.

2 - جَيِيُء املفعوُل املطلق لَِتوكيِد معنى الفعِل، أو لِبياِن َنْوعه، أو لِبياِن َعدِدِه.

ٍر. َذُف الفعُل ويبقى املَْفُعوُل امُلْطَلُق منصوبًا بفعٍل مقدَّ 3 - قد حُيْ

أستــنــــتـــُج
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التـــدريُب األوُل
ُ املعنى الذي  ُأعيُد قراَءَة القطعِة السابقِة، ثم أستخرُج ما فيها من مفاعيَل ُمطَلَقٍة مل ُتذَكْر يف اإليضاِح وُأبنيِّ

َيُدلُّ عليه كلهّ واحٍد منها.

التـــدريُب الثاين
ُ املفعوَل املطلَق فيام يأيت، وُأبنيِّ املعنى الذي َدلَّ عليه: ُأَعنيِّ

1 - }              { الفتح.

{ الواقعة.     { - 2

3 - }             { التكاثر.

4 - }             { الذاريات: 25.

.ِ 5 -اكتب النصَّ كتابِة واضحًة.     6 - َنْدُخُل الُقْدَس دخوَل الظافرين بإذن اهللَّ

َتنْيِ فقط. 7 - اِْسَتْثِمَرا وقتكام استثامرًا.      8 - َسأُدقُّ املِْساَمَر َدقَّ

رًا. 10 - اللهم انرْصَنا َنرصًا ُمؤزَّ زًا.      9 - َنَجَحْت ُسَعاُد نجاحًا ُمرَبِّ

11 - اْجَرِع الدواَء َجَرَعاٍت.

التـــدريُب الثالُث
أمأُل كل فراغ مما يأيت بمفعول مطَلٍق مناِسب:

2 - انترُشوا يف املكان 1 - َسِمْعَنا َكالَمُكْم     َجيِّدًا.  

4 - أَقبل الربيُع 3 - أعرضُت عن املشاركة    الكاِرِه. 

التـــــدريــــبــــــات

)شـــفــوي(

)شـــفــوي(

)صفي كتايب(
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.         6 - َيْنَطِلُق الصاروُخ              الشهاب. 5-     َلُكنَّ عىل ُجُهوِدُكنَّ

7 - استقيمي    تنفُعِك.        8 - أال تلعبوَن        واحدًة فقط؟

َفهاِء. 9 - َسِعْدَنا بنبأِ قدومه     َغاِمرًة.    10 - ال َتضحُكوا              السُّ

التـــدريُب الرابُع
ُز - أرشَق - َسَجَد - َيموتوَن - اْسَتْعَمَر - انتفض - َمثََّل اقرتَب - َيرْبُ

ٍ لَنْوِعه، أو  ٍد لفعله، أو ُمَبنيِّ أجعُل ُكلَّ فعٍل مما سبق يف مجلة مفيدٍة ُمْشَتِملٍة عىل مفعول ُمْطَلٍق مؤكهّ

مَبنٍي لَِعَدِده.

التـــدريُب اخلامُس
إحسان - انتهاء - أْخذ - ُمشاَرَكات - َمَرض - استغفار - ُوصول - حَتفيظ

ًا للفعل، وبعُضها  ٍة، بحيُث يكوُن بعضها مؤكدِّ أجعُل ُكلَّ اسٍم مما سبق مفعواًل مطَلقًا يف مجلة تامَّ
نًا لنوعه، وبعضها مبينًا لعدده، وأْضبُِط آِخَره بالشكل. ُمَبيِّ

التـــدريُب السادُس
أجيُب عن األسئلة اآلتيِة بجواب ُمْشَتِمٍل عىل مفعوٍل مطلٍق مناسٍب، عىل ِغراِر املثاِل األول:

1 - يعامل مجيل والَدْيِه معاملًة كريمًة. 1 - كيف يعاِمُل مجيٌل والَدْيِه؟        

3 - كم َطَرْقُتُم الباَب؟ 2 - كيف تداِفُع عن بالِدك؟              

5 - كيف َحِزنَت لنبأِ وفاة صالٍح؟ 4 - أَمَرْرمُتا عىل الطائِف يف َجْولتِكام؟  

7 - أترشُب الشاَي؟ 6 - كم اعتمرت؟                                

9 - كم مرًة زرِت الطبيبَة؟ 8 - كيف سارت الدراسُة؟               

)صفي كتايب(

)صفي كتايب(
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التـــدريُب السابُع
أ - مثاالن معربان:

ِت املاشيُة النهر ُعُبورًا َعِسريًا. 1 - َعرَبَ

عـرَبْت
املـاشيُة

النـهَر
ُعبـورًا
عسريًا

فعٌل ماٍض مبنٌي عىل الفتِح، والتاُء للتأنيث.
فاعل مرفوٌع، وعالمة رفعه الضمُة الظاهرة عىل آخره.

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
مفعوٌل ُمطلق منصوٌب، وعالمة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آخره.

صفة لـ )ُعبورًا( منصوبة، وعالمة نصبِها الفتحُة الظاهرُة عىل آخرها.

تنسـُج
العنكبوُت

بيَتـــها

َنْســَج
اخَلبــرِي

فعٌل     ، وعالمة            الظاهرُة عىل آخره.
عىل     وعالمةُ   

، وعالمة بيَت:     
عىل           وهو ُمضاف، وهاُء الغيبة: ضمرٌي متصٌل يف حملِّ جرِّ مضاٌف إليه.
، وهو مضاف. ، وعالمة        

مضاف      وعالمُة

ب - أشارُك يف اإلعراب:
1 - َتنِسُج العنكبوُت َبْيَتها ًنْسَج اخَلبرِي.

دي يا ُطيوُر تغريدًا. 2 - َغرِّ

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

دي َغرِّ
يا

طيوُر
تغريدًا

فعُل أمٍر مبنيٌّ عىل حذِف الّنون، والياُء: ضمري للمخاَطبِة يف حمل رفِع فاعل.
حرُف نداء.

ُمَناَدى.
مفعول ُمْطَلٌق منصوُب، وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آخِره.

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

.

.
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2 - ُشْكرًا َجِزياًل.

ُشْكرًا

َجـزياًل

جـ - ُأعِرُب ما يأيت:

{ )الفرقان(.      { - 1
2 - يبكي الطفُل ُبكاَء امُلوَجِع.

3 - َيرْكُع املؤمُن َرَكَعاٍت.

التــــدريُب الثامُن
َســـــــــــائِل

ا امُلسلموَن، إينِّ أْسَتْحيِي أن أْشُكَو إليكم َحالتِي لكنَّها قد  َ وَقف سائٌِل يف املسجِد فَقاَل: أهيُّ

َق َشْمَل عائلتي تفريَق الرياِح  ا، وَفرَّ يِن الَفْقُر َهدًّ بلغْت من السوِء ُبُلوًغا ال سكوَت بعدُه، فقد َهدَّ

ا يبتغي الرزَق. ومحلُت أوالدي َمِعي أْقَطُع هبم الِقفاَر َقْطعًا َبالَِغ  ذراِت الرْمِل، فطار كلُّ واحٍد ِمنَّ

دِة. حتَّى إذا أتيُت إىل بلدتكم هذه أيقنُت بأين قد حللُت يف داركم حلوَل األِخ عنَد إخوانِه،  الشِّ

ْزُء  َوَوثِْقُت بُحْسِن ِجَواِركم ثَِقًة َكبريًة، فال جتعُلوا اخْلْيَبَة ل منكم َنصيبًا، وارمُحوا أخًا قْد أصابه الرُّ

إصاباٍت، َفأْحِسُنوا ِوَفادَتُه، وأقيُموا ما اْعَوجَّ من حاله بيشٍء ما أفاَء اهلُل عليكم.

مفعول      بفعٍل حمذوٍف تقديُره )أْشُكُر(، وعالمةُ            الظاهرُة

عىل

، وعالمُة       عىل آخِرَها.    ) صفٌة لـ )  

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

.
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أ - أقرُأ القطعَة، ثم ُأجيُب عام يأيت:

1 - ما الذي دفَع السائَل إىل سؤاِل الناس؟

2 - ملاذا امتدَح أهَل البلدة؟

3 - ملاذا يميُل السائلون إىل اخرتاِع القصص امُلحِزَنة؟

ًة يف َهْيأِة اهلمزِة لكلٍّ مما يأيت: ب - أستخرُج من القطعِة كلامٍت متشاهِبَ

وء: 1 - سائِل:      2 - السُّ

4 - إِصابات: 3 - أشُكو:     

ا(. يِنَ الفقُر َهدًّ ُن من عندي مجلًة عىل ِغرار قولِِه: )هدَّ جـ - أكوِّ

د - أسخرُج من القطعِة ما يأيت:

نًا لِْلَعَدد. 1 - مفعواًل مطلقًا ُمَبيِّ

دًا لفعله. 2 - مفعواًل مطَلقًا ُمؤكِّ

َنٍة للنوع. 3 - ثالثَة مفاعيَل ُمطلَقٍة ُمَبيِّ

هـ - ُأعرُب قوَلُه: )َحَلْلُت يِف َداِرُكْم ُحُلوَل األِخ(.

التدريُب التاسُع

ٍء أْخَتاُرُه، وأجَعْلُه مشتِماًل عىل عدٍد من املفاعيِل املطلقة بحيُث يكوُن بعُضها  أكُتُب موضوعًا عن َشْ
نًا لعدده. نًا لنوعه، وبعُضها مبيِّ دًا للِفعِل، وبعُضها مبيِّ مؤكِّ
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م،  ِث أو التسمُّ َلوُّ وَن بنظافته ابتغاَء سالمتِِه من التَّ يدعو األطباُء واهليئاُت الطبيُة إىل العنايِة بالطعاِم، وهَيَتمُّ

ِم وُعرْسِ اهْلَْضِم وَغرْيِمها من  وما نصحوا بذلك إال ملا ُيالحظوَنه يف الِعَياداِت وامُلستشفياِت من حاالِت التسمُّ

اَه َلْوٍن ُمَعنيَّ  ا َيْعَتنِي عادًة بانتقاِء األكل استجابًة للرغبة التي حُيِسُّ هبا جِتَ . إن ُكاًل ِمنَّ اضطراباِت اجلهاِز اهَلْضميِّ

َحًة يف  ثٌة ُتسبُِّب آالمًا ُمرَبِّ من الطعام، وعلينا أن ُنْعَنى بنظافته ِحفاظًا عىل الصحة التي قد َتْذهب هبا ُلَقْياَمٌت ملوَّ

ِم َخرْيٌ لنا من املخاَطرة يف أْكِلِه. ِث أو الَتَسمُّ َلوُّ املَِعدة. وإِنَّ َتْرَك بعِض الطعاِم َخْوَف التَّ

؟ ُث لِْلِجهاِز اهَلضِميِّ 2 - ماذا يسبُِّب الطعاُم امللوَّ 1 - ملاذا هنتمُّ بنظافِة الطعام؟      

3 - كيف ُنحاِفُظ عىل نظافِة الطعاِم؟

ِث. اُء بنظافِة الطعام ابتغاَء سالمتِِه من التلوُّ َتمُّ األِطبَّ 1 - هَيْ

َحِة. 2 - علينا أن ُنْعَنى بنظافتِه ِحَفاظًا عىل الصِّ

ِث َخرْيٌ من املخاَطَرِة يف أْكِلِه. 3 - إنَّ َتْرَك بعِض الطعاِم َخـْوَف التلوُّ

ٍن: )اْبتَِغاَء، ِحَفاظًا، َخْوَف( ،  ها عىل اسٍم ملوَّ 1 - ُأالحُظ األمثلَة الثالثَة أعاله فأجُدها قد اشتمَلْت ُكلُّ

ُ َسَبَب حدوِث الفعل الذي قبله. وكلُّ واحٍد منها ُيَبنيِّ

فلو َسَأْلَنا قائِِلنَي: ملاذا هَيتمُّ األطباُء بنظافة الطعاِم؟ لصلح املثاُل األوُل جوابًا لذلك.

ُد هلذا الدرس بطلب أمثلٍة للمنصوباِت السابقة.  ٭ُيَمهَّ

اْلـَمــْفـــــُعـــــوُل ألجــــِله

اإليضــــــــاح ٭
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ي األسامء املنصوبُة يف هذه األمثلة ونحِوها )َمفُعواًل ألجله( ؛ ألهنا  ُة األمثلِة. ولذا ُنَسمِّ وهكذا بقيَّ

بيَّنِت السبَب الذي حدث الفعل من أجله . واملفعوُل ألجله منصوٌب دائاًم.

2 - ُيضاُف املفعوُل ألجله إىل ما َبْعَدُه كام يف املثالنْي األول والثالث،  َوُربَّاَم ال ُيضاف كام يف املثال الثاين.

التــــــــدريب األوُل

ُ املفعوَل ألجله يف كلِّ مجلة مما يأيت: ُأَعنيِّ

{ - 2 1 - }                { )األنفال: 11(.  

              . 3 - يلجُأ الناُس إىل املَصايِِف خشيَة احلرِّ

4 - َذهْبنا إىل الرَبيِد ُبْغيَة إرساِل َطْرٍد كبرٍي. 5 - ُيساِعُد بعُضنا بعضًا َقْصدًا إىل اخَلرْي.             

6 - مَلْ آِت َمَعَك طلبًا مِلُكافأِة. 7 - اصنْع لوالَدْيَك معروفًا إْرضاًء هلام.      

َنا استنزااًل لرمحتِه. 8 - َندعو ربَّ 9 - بَكى الَغريُب َشْوقًا إىل َوَطنِِه.   

التــــدريب الثاين
َيَة - احتــفااًل - إغضابًا - ِعَنـادًا - إِكـرامــــًا - أَمـَل ـْ َقــــاَء - ُكـــــْرهًا - َخشــ اتِّ

أجعُل ُكلَّ اسٍم مما سبق مفعواًل ألجِله يف مجلٍة مفيدٍة.

1 - املَْفُعوُل ألجِله: اسٌم منصوٌب ُيْؤَتى بِه لبياِن َسَبِب ُحدوِث الفعل الذي قبَله.

2 - َيأيت املفعوُل ألجله ُمضافًا وَغرْيَ ُمضاٍف.

أستــنــــتـــُج

)شفـــــوي(

)شفـــــوي(

{ )األنبياء: 84(.
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التـــدريُب الثالُث      
َرَجــــــــــاَء - انتظارًا - استـــــــــــعدادًا - ُحّبًا - ِخْدمًة - احرتامًا - َرْغبًة - َطَلبًا

أضُع ُكلَّ مفعوٍل ألجِلِه ممَّا سبق يف الفراغ املناسِب:

ه      لَِقرابتِِه وِسنِّه. ُن     لدخوِل الوقِت.    2 - يزور َبْدٌر َعمَّ 1 - جَيِلُس امُلؤذِّ

ُع الدواَء    الشفاء.       4 - ال جُتادل أحدًا        يف املجادلة. 3 - َنتجرَّ

لألجر.        6 - ال َتْعَتُدوا        يف العدوان. 5 - يصرب امُلْبَتىَل   

7 - احِزُموا األمتعَة      للرحيِل.     8 - ُأقيمت الفنادقُ        للمسافريَن.

التـــــــدريب الرابُع
أجَعُل يف كِل فراغ مما يأيت مفعواًل ألجله مناسبًا:

للنجاة.       2 - ُزوَرا صديَقُكام               خَلاِطِرِه. 1 - فرَّ جنُد األعداِء   

ْلَعِة      لكم.       4 - سأقوُل ما َسِمْعُت    للحق. ض سعَر السِّ 3 - سأخفِّ

ُفوا الضوضاءَ                    ألسامعنـــا.        6 - َيْلَعُب األوالدُ                           يف امُلْتَعِة. 5 - َخفِّ

7 - ال يرُج الطفُل ليالً        من الظالم.

التـــــدريُب اخلامُس
أجيُب عن األسئلِة بجواٍب َيشتِمُل عىل مفعوٍل ألجله:

1 - ملاذا يأكُل الناُس ويرشبوَن؟           2 - ملاذا نذهُب إىل املدرسِة؟

3 - أليِّ سبٍب جاَء عبُد السالم؟                         4 - مِلَ َنَناُم؟

5 - ملاذا ُتصاُن الطائراُت صيانًة دقيقًة؟               6 - ملاذا َنُصوُم؟

ُق الناُس عىل الفقراِء؟            8 - أليِّ سبٍب ُأنِشئِت الطرُق الرسيعُة؟ 7 - مِلَ َيَتَصدَّ

)صفي كتايب(

)صفي كتايب(
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التــــدريُب السادُس
امن - تشرتون - َيِقف - َتقُعد - َنأُكل ُيساِفر - تستيقظ - نعمل - ُيكلِّ

أجعُل كل فعل مما سبق يف مجلة مشتملة عىل مفعول ألجله عىل غرار املثال اآليت:
- )أْجِري(: أْجِري كلَّ صباٍح َطَلبًا للنشاِط.

التــــدريُب السابُع
أ - ِمَثاٌل ُمعرٌب:

نجيُء إىل املدرسِة َطَلبًا للعلم.

ب - أشـــــاِرُك يف اإلعـــــراب:

ُتقاُم املساَبقاُت َتْشجيعًا للطالِب.

مسترت  ضمري  والفاعل  آخره،  عىل  الظاهرُة  الضمُة  رفعه  وعالمُة  مرفوٌع،  مضارٌع  فعٌل 
تقديُره )نحن(.

حرف جر.
اسم جمرور بــ )إىل(، وعالمُة جره الكرسة الظاهرة حتت آخره.

مفعوٌل ألجِلِه منصوٌب، وعالمُة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره.
الالُم: حرف جر، والِعْلم: اسم جمروٌر بالالم، وعالمة جره الكرسة الظاهرة حتت آخره.

نجيُء

إىل
املدرسِة

طلبًا
للعلم

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

تقــام

املسابقاُت

تشجيـعًا

، و عالمة . َمبنيٌّ للمجهول     فعل   
عىل آخره.      

، وعالمة         

، وعالمة        
.

.
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إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

الالم:     ، والطالب:         بـ )        (،للطـالِب

وعالمة

جـ - ُأعرُب ما يأيت:
َعاَب َطَلبًا لِلَمْجِد. 2 - نرَكُب الصِّ 1 - اجتهَد ُموَسى رجاَء التفوِق.     

ا. َتِجُب الفتاُة طاعًة لرهبِّ 4 - حَتْ ي َقْصَد اأُلْنِس معه.        3 - ُزْرُت عمِّ

التــــدريُب الثامُن
وَصــــيَّـةٌ   )1( 

قال عبُد اهلل بُن احلسِن ُيويص ابَنه:

، كـفَّ عن األذى  ، إين ُمــَؤدٍّ حـقَّ اهللِ يف تأديـبك، فـأدِّ َحقَّ اهللِ يف االستــامِع ِمنِّي. أْي ُبَنيَّ أْي ُبَنيَّ

تفعْل  ا للصواب، وال  ريًّ الِفْكرحَتَ بُطول  الكالِم  بِعْرَضَك، واْسَتِعْن عىل  الَبَذاَء ضّنًا  ، وارُفض  للرَشِّ َقاًء  اِتِّ

نِي عليَك. ِفعاًل إال وأنَت عىل يقنٍي أنَّ عاقَبتُه ال ُتْرِديَك وأنَّ َنتيَجتُه ال جَتْ

أ - أقرُأ النص، ثم ُأجيُب عام يأيت :
1 - كم نصيحًة أسداها عبُد اهلل بُن احلسِن البنه ُهنا؟

2 - بَِم نصحه أْن يفعَل قبل أن يتكلَم؟ وملاذا؟
ُ معنى الكلامِت اآلتية َمَع االْستِعانِة باملعجم. الَبَذاء،  َضنًّا، ُتْردي. ب - ُأَبنيِّ

َقاًء للرش(. جـ - ُأعرُب قوله: )ُكفَّ عن األذى اتِّ
د - أستخرُج من النص مفعوَلنْيِ ألجلِه.

التــــدريُب التاسُع
تَِها( وأجعُله ُمْشَتِماًل عىل عدد من املفعوالت ألجلها. يَّ ِة وأَهِّ أكتُب موضوعًا عن )احلدائِق العامَّ

)1( البيان والتبيني )332/1(، )174/2( )بترصف(.

.
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إذا َخرْجَت إىل الصحراِء يومًا فقْد َتْشَتبُِه َعليَك اجِلَهاُت فال َتْدِري أيَن أنَت. فإن كنَت َتسرُي هَنارًا فَحاِوْل 
اَمُل يسارَك. وإن  حتديَد االجّتاِه الذي فيِه الّشمُس، َفإِْن َبَدْت الشمُس رشقًا فالَغرُب َوراَءَك واجَلنوُب َيِميَنَك، والشَّ
ْدَي( الذي َيْطُلُع شاماًل، فيصري اجلنوُب خلَفَك  ي لياًل َفاسَتِعْن بالنجوِم خصوصًا النجَم الُقْطبِيَّ )اجْلَ ُكْنَت َترْسِ
َل األمِر لكنََّك إذا صاحبَت عاِرفًا بالنجوِم  والرشُق َيميَنَك والغرُب ِشامَلَك. وقد َيصعُب عليَك معرفُة ذلَك أوَّ
بنَِي َفاستفْد من َمَعاِرفهم بُِسؤاهِلم عامَّ َتَرى يف صفحِة السامِء  نِّ امُلَجرِّ مَت منه. وإذا جلسَت مع كباِر السِّ َزَمنًا َتعلَّ

ُتَك عامًا بعَد عاِم. أماَمَك صباحًا أو مساًء؛ فقد جَتُِد عنَدهم َقْدرًا من الِعْلِم ال ُتْدِرُكُه بالدراسِة، فتزداُد ِخرْبَ

1 - ملاذا َيتيُه الناُس يف الصحراِء؟

اهاِت. 2 - أذكُر وسائَل ُأخرى ُتِعنُي عىَل حَتديِد االجتِّ

3 - مِلَ كاَن كباُر السنِّ أعرَف من غرِيِهم عادًة؟

)ب( )أ(         
قًا. 1 - َبَدِت الشمُس رَشْ ارًا.      1 - ُكْنَت تسرُي هَنَ

2 - الغْرُب َوراَءَك. 2 - ُكْنَت َترْسي َلْياًل.     

ُق َيِميَنَك. ْ 3 - الرشَّ 3 - صاحبَت عارفًا بالنجوِم َزَمنًا.   
ِن. 4 - َجَلْسَت َمَع ِكَبار السِّ 4 - َتزداُد خربُتَك عامًا بعَد عاٍم.   

5 - جَتُِد ِعْنَدُهْم َقْدرًا ِمَن الِعْلِم.        

 ٭  ُيَمَهُد للدرِس باستثارة ما لدى الطالِب والطالبات من معلوماِت سابقٍة عن املوضوع.

مــاِن واْلَمَكــاِن )الَمْفــُعــوُل ِفيِه( َظــــْرَفا الزَّ

األســــــــئلــة

اإليضــــــــاح ٭
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ًة عىل َزَماِن ُحُصوِل الِفعِل أْو َمَكانِِه: َنًة يف جمموَعتْي )أ( و)ب( فأجُدها دالَّ 1 - ُأالحُظ الكلامِت امللوَّ

رْيُ يف املثال األول  ارًا ، َلْياًل، َزَمنًا، عامًا( تدّل عىل َزَماِن حدوِث الفعل، فالسَّ - فالتي يف املجموعة )أ(: )هَنَ

َها »ظروف َزَمان«.  ى هي وما شَاهَبَ ى - يف الثاين - َحاِدٌث يف الليل، ولذا ُتَسمَّ َ َحاِدٌث يف النهار، والرسُّ

ها بحرف جرٍّ فنقول: )كنَت َتِسرُي يف النَّهاِر(. ِة، وجيوُز َجرُّ ْرِفيَّ وهي منصوبٌة هنا عىل الظَّ

قًا، َوَراَءَك، َيِميَنَك، َمَع، ِعْنَد( تدل عىل مكاِن حدوِث الفعل، فالرشُق  - والتي يف جمموعة )ب(: )رَشْ

ى  ق منه الشمُس، والَوَراُء هو املكاُن الدالُّ عىل جهِة الغرب... وهكذا، وُتَسمَّ هو املكاُن الذي ُترْشِ

ْرفيَِّة. هي وما شاهبها »ُظُروَف َمَكاٍن« وهي َمنصوبٌة عىل الظَّ

ى ُكلٌّ ِمْن ظريَفِ الزماِن واملكاِن »َمْفعواًل فيِه« ؛ ألن الفعل َوَقَع فيه. 2 - ُيَسمَّ

ِة َداٌل عىل َزَماِن ُحدوِث الِفْعِل. ْرفيِّ َماِن: اسٌم َمْنُصوٌب َعىَل الظَّ 1 - َظْرُف الزَّ

ِة َداٌل عىل َمَكاِن ُحدوِث الِفْعِل. ْرفيَّ 2 - َظْرُف املََكاِن: اسٌم منصوٌب عىل الظَّ

ى ُكلٌّ من َظريَف  الزماِن واملكاِن )املَْفُعوَل ِفيِه(. 3 - ُيَسمَّ

أستــنــــتـــُج
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التــــــدريب األوُل
ُأعيُد قراَءَة القطعِة السابقِة، ثم أستخِرُج منها ما ييل:

ب - َخسَة ظروِف مكاٍن منصوبٍة. أ - َثالَثة ظروِف زماٍن منصوبٍة.   

التــــــدريُب الثاين
ُ ظرَف الزماِن أو املكاِن يف كلِّ مما يأيت: ُأَعنيِّ

  }                        { - 2   }            { - 1

3- }    { )األحزاب(.                      4 - }                 {          

ُق الشمُس صباحًا َفتغُمُر اأُلُفَق بُنوِرها.  6 - ُولد هذا الطفُل يوَم العيِد. 5 - ترْشِ

اَعَة.      8 - أال تأكُل َمَعنا ِمن َطعاِمنا. 7 - َسُنْنِجُز الَعَمَل السَّ

مِس. ُل املَبَنى َقْبَل ُغروِب الشَّ 9 - َغاَدَر الُعامَّ

التــــــدريُب الثالُث  
َفوَق - لياًل - الساعَة - َقْبَل - الَعاَم - َبْعَد - هَنارًا - َخْلَف - َصباحًا

أجَعُل كلَّ ظرٍف مما سبق يف املكاِن املناسِب من اجلمل اآلتية:

1 - َوَقَعْت حادثُة الِفيل          اإلسالِم.      2 - َقْد َيأيِت ُيرْسٌ          ُعرٍس.

3 - ُيغاِدُر الطالُب مناِزهَلم إىل املدارِس       4 - َضِع اإلبريَق        املْوِقِد.

وَن.       اإِلماِم. َ والُد َحَسنٍ                           املايض.           6 - َيِقُف املَصلُّ 5 - ُتُويفِّ

ُه ْلَفاُز َبَراجِمَ 7 - َعادْت َهالُة ِمَن العيادِة          العارشَة.        8 -  َيُبثٌّ التِّ
          َو

التـــــدريــــبــــــات

)شفوي(

)صفي كتايب(

)شفوي(

)األعراف: 56(.

)آل عمران: 64(. )التوبة: 100(.
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التـــدريُب الرابُع
ْكِل: أْمأُل كلَّ فراٍغ مما يأيت بظرف زماٍن مناسٍب َوأضبُِط آِخَره بالشَّ

1 - أُكون     القَاِدمَة يف الصفِّ الثالِث.

َو 2 - سبِِّح اهلّل    

3 - يبدُأ      ُأْسُبوُع الشجرِة.

ُد     َويشتدُّ احَلرُّ لُّ الرَبْ 4 - حَيُ

. املَايِضَ 5 - ُزْرُت الكويَت    

ُة األخباِر    السابعَة 6 - ُتَذاُع َنرْشَ

7 - ُنوِقُد املََدايفَء     الشتاِء.

دُّ الطيوُر     الربيِع. 8 - ُتَغرِّ

ْم َعىَل النَّاسِ    الكالِم إِليهم. 9 - َسلِّ

التـــدريُب اخلامُس
ْكِل: أمأُل كلَّ فراغ مما يأيت بظرِف مكاٍن مناسٍب، َوأضبُِط آِخَره بالشَّ

1 - َسرُتتُِّب الُكُتُب يف رفوٍف بعُضها    بعٍض.

وَن الَكْعَبَة َعل امُلَصلُّ 2 - جَيْ

3 - َجَلَس الَعريُس    أقاِربِِه.

َة. َة َوِجدَّ َمكَّ 4 - َتَقُع احُلَدْيبَِيُة    

ِه. اٌد     َعمِّ 5 - َيْسُكُن مَحَ

6 - َهَذا احِلْمُل     ما ُأِطيُق.

يِر؟ 7 - ملاذا َتَرْكَت أمتعَتَك    الرسَّ

)كتايب صفي(

)كتايب صفي(

.

.

.
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التـــدريُب السادُس
ْكِل: أجعُل ُكلَّ ظرٍف مما َيْأيت يف مجلٍة مفيدٍة، َوأضبُِط آِخَر الظرِف بالشَّ

اَم - َمَع - َزَماَن. اَر - َغدًا - أْسَفَل - َلْيَلَة - ُقدَّ َوراَء - ُظْهَر - ِعْنَد - َيِمنَي - هَنَ

التــــدريُب السابُع
أجيُب عن األسئلة اآلتيٍة جاِعاًل اجَلواَب ُمشتِماًل عىل مفعوٍل فيه )ظرف زمان أو مكان(:

2 - متى تبدُأ اإلجازُة الدراسيَُّة؟ 1 - أْيَن َيَقُع جبُل ُأُحٍد ِمَن املدينِة؟   

ُة؟ َهُب والِفضَّ 4 - أين ُيوَجُد الذَّ 3 - َمَع َمْن ِجْئَت إىل املدرسِة.   

َجِر؟ 6 - يف أيِّ وقٍت تتساَقُط أوراُق الشَّ 5 - كيَف َتِسرُي الِقَطاراُت؟   

بِيُّ عليِه الصالُة والسالُم؟ 7 - متى ُولَد النَّ

التـــدريُب الثامُن
َما أْجــَمَل الَعــاِفــَيَة!

قبَل  أصدقائه  مع  يلعُب  وهو  َساُقُه  ُكرِست  الذي  اٍم  َبسَّ زميلِه  لزيارة  اخلميًس  يوَم  ُمَباَرٌك  َذَهَب 

م عليه ثم َجَلس عند رسيره وقال: جئُت ألْدُعَو لك بالسالمة. أسبوٍع، وملا دخَل مباَرٌك َسلَّ

ام: إين بخري،  اٌم: شكرًا لك، ال أراَك اهلُل مكروهًا. قال مبارٌك: كيف حاُلَك اآلَن؟ قال بسَّ فقال بسَّ

أَم؟ قال: َبىَل، أقرُأ القرآن والُكتَب  ف عنك السَّ لكنَّ النهاَر يطوُل َعيَلَّ فَأْسَأُم. قال مبارك: أال تقرُأ شيئًا ُيفِّ

ْلَفاِز َلْياًل،  ُلو ِل. وأشاِهُد بعَض َبراِمِج التِّ ْهِر، ثم أْصُحو َعرْصًا فأقرُأ ما حَيْ واملجالِت صباحًا، وأِقيُل َبْعَد الظُّ

ِلُس َوالَديت عندي، وإخويت يناُموَن َمِعي يف هذه الُغرفِة لُِيذِهبوا َعنِّي  وأستمُع إىل األخبار ُقَبيَل النوم. كام جَتْ

َل الَعاِفَيَة!. املََلَل، َوَلِكْن يا أخي ما أمْجَ
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أ - َأقرُأ القطعَة السابقَة، ثم ُأجيُب عامَّ يأيت:

2 - كيف َيْقِض بساٌم وقَتُه؟ امًا؟   1 - مِلَ َزاَر ُمَباَرٌك زميَله َبسَّ

اٌم فَعَرَف ِقيَمَتُه؟ 3 - ما اليشُء الذي افتقَدُه َبسَّ

ب - ما إِعراُب قوله: »ُشْكرًا َلَك«؟

أَم؟ َقاَل: َبىَل، أقرأ الُقرآَن والُكُتَب «إْذ جتيُء )َبىَل( جوابًا  ُف َعْنَك السَّ فِّ جـ - ُأالحُظ قوَله: »أال َتْقَرُأ َشْيئًا ُيَ

َمِط َنْفِسِه: ُن َنْفيًا. ُأجيُب َعِن األسئلِة اآلتيِة عىل النَّ َعْن ُسؤاٍل َيَتَضمَّ

2 - َأَما َيْرُجو ُكلُّ طالٍب أن َينجَح؟ 1 - أال حُتِبُّ أْن َتُزوَر حممدًا اليوَم؟  

اٌم َمِريضًا؟ 4 - أَلْيَس َبسَّ 3 - أال َيْكَرُه الناُس الَبِخيل؟   

: د - أستخرُج من النصِّ

1 - فعاًل ُمضاِرعًا صحيحًا، َوأعِرْبه.

2 - فعَلنْي من األفعال اخلمسِة أحُدمها مرفوٌع واآلخُر منصوٌب.

3 - أربَع ظروٍف للزماِن.

4 - ثالثَة ظروٍف للَمكاِن.

التــــدريُب التاسُع
1 - َيْلَعُب ِهَشاٌم َمَع األوالِد.

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

ُة الظاهرُة عىل آِخِره. فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعه الضمَّ
فاعل مرفوٌع، وعالمُة رفعه الضمُة الظاهرُة عىل آخره.

ظرُف مكاٍن منصوٌب، وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آخره. وهو مضاٌف.
ه الكرسُة الظاهرُة حتت آخره. مضاٌف إليه جمروٌر، وعالمة جرِّ

يلعُب
هشاٌم

َمَع
األوالِد
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ْبِت 2 - َسوَف َتْعَلاَمِن احَللَّ َيْوَم السَّ

ب - ُأشــــــاِرُك يف اإلعراب:

يوُر َجُنوبًا ِشَتاًء. اِجُر الطُّ ُتَ

جـ - ُأعرُب ما يأيت:

2 - َعَثْرُت َعىَل الَقَلِم ِعنَد َسْعٍد. َياحُة َصْيفًا.      1 - َتْنَشُط السِّ

4 - جيتمُع امُلسِلُموَن َيْوَم الِعيِد. 3 - ُاْمُكثِي َمَع أخيِك.     

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

، وعالمُة     الظاهرة فعل    

، وعالمُة           عىل آخره.     

، وعالمُة           عىل آخره.     

، وعالمُة    الظاهرُة عىل     

تاجُر

الطيوُر

َجُنوبًا

ِشــَتاًء

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

سـوَف

َتْعَلاَمِن

احَلـلَّ

َيــْوَم

السبِت

حرٌف َدالٌّ عىل االستقبال.

فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعه ثبوُت النون؛ ألنه من األفعال اخلمسة، وألُف االثنني 

ضمرٌي متصٌل مبنيٌّ يف حملِّ رفٍع فاعل.

مفعوٌل به منصوٌب، وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آخره.

ظرُف زماٍن منصوٌب، وعالمة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آخره، وهو مضاٌف.

ه الكرسُة الظاهرُة حتت آِخِره. مضاف إليه جمروٌر، وعالمُة جرِّ
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التــــــــدريُب العــارُش

أجعُل كلَّ فعٍل مما يأيت يف مجلة مشتِملٍة عىل مفعوٍل فيه )ظرِف زمان أو مكان(.

ىلَّ ـَ ـَم - أَتس ُر - َتَتَساَعُدوَن - َصـمَّ ُد - نْكُسـو - أْكــَرَم - ُتَقـدِّ َعـَمــَر - ُيَمهِّ

التـــــدريُب احلاِدَي َعرَشَ

ُيْمِكُن فيه من نشاٍط يف املدرسِة وخاِرِجَها، وأستعمُل فيه  ( َوَأصُف ما  أكتُب موضوعًا عن )يوٍم درايسِّ

عددًا من ظروِف الزماِن واملكاِن املناسبِة للموضوع.
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ُة أسواٌق ُتْعَرُض فيها ُمنتجاُت اأُلَمِم ومبتكراُتا، لَِتْشَهَد عىل حارِضها، وُتْنبَئ عن  ْوليَّ املعارُض الدَّ
ُمْسَتْقبِلَها.

لِلتَّعريِف بمنتجاِت  ُيَقاُم  ما  ُة، ومنها  ُة، والثقافيَّ ُة، والعسكريَّ ُة، والزراعيَّ الصَناعيَّ أنواٌع منها  وهي 
ِة، وُأخرى ُيباُع فيها ما تعِرُضُه عىل األفراِد وغرِيِهْم. البلِد وإبراِم العقوِد التَّجاريَّ

يِّنَي  وُتَقاُم املعارُض يف املدِن الكبريِة عىل ساحاٍت شاسعٍة ُيْمَشى ساعاٌت طويلٌة فيها، ويستعاُن بفنِّ
نَي يف إقاَمتِها وإعداِدها َوَتْنِظيِمَها. ُمَتصِّ

وقد أِقيَم يف اململكِة ِعدُة معارَض صناعيٍة، ُعِرَضْت فيها مصنوعاٌت وطنيٌة وأجنبيٌة، كام افُتتَِح َعَدٌد 
َف  الٌع واسٌع عىل ِميزاِت ُكلِّ آلٍة، وُتُعرِّ ِلَع اطِّ ْت آالِت الزراعِة امُلخَتِلَفَة، واطُّ من املعاِرِض الزراعيِة ضمَّ

عىل استِخَداَماِتا.
َسُب املعاِرُض غرَي  ا بعد أْن كانت حُتْ ُة املعارِض، وِقيَل اليشُء الكثرُي عن فائَدِتَ وبذلك ُأْدِرَكْت أمهيَّ

ذاِت فائدٍة.

ْولِيَُّة؟ 1 - مِلَ ُتقاُم املعارُض الدَّ

2 - ماذا َتُضمُّ املعارُض العسكريُة يف أْجنَِحتَِها؟

3 - أذكُر أنواعًا أخرى ِمَن املعارِض مَلْ َتِرْد يف الِقطعة.

)ب( )أ(          
1 - ُعرضْت فيها مصنوعاٌت. ولُة فيها مصنوعاٍت.    1 - َعَرَضِت الدَّ
2 - اْفُتتَِح عدٌد مَن املعارِض. 2 - اْفَتَتَحِت الدولُة عددًا ِمَن املعارِض.  

٭   يطلُب املعلم واملعلمة ذكَر مجٍل فعليٍة تشمُل الفاعَل واملفعوَل به.

َنـــــائِــــــــُب اْلَفــــــــاِعــــــــِل

اإليضــــــــاح ٭

األســــــــئلــة
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3 - ِقيَل اليشُء الكثرُي عن فائَدِتَا. 3 - قاَل الناُس اليشَء الكثرَي عن فائَدِتا.  

4 - ُتْعَرُض فيها ُمْنَتــــَجاُت األَمِم. ا.    4 - َتْعِرُض اأُلَمـــُم فيها ُمْنَتَجاِتَ

)د( )جـ(          

1 - ُيْمَشى ساعاٌت طويلٌة فيها. 1 - َيْمِشي الناُس ساعاٍت طويلًة فيها.   

الٌع واسٌع على ميزاِت كلِّ آلٍة. ِلَع اطِّ 2 - ُاطُّ العًا واسعًا على ميزاِت.   َلَع الزائروَن اطِّ 2 - اطَّ

يَن. 3 - ُيْستَعاُن بِفنييَِّن ُمخَتصِّ يَن.   3 - يْستِعيُن المسؤولون بفنيِّين ُمخَتصِّ

ُن من فعٍل وفاعٍل مرفوٍع، ومفعوٍل به  1 - أتأمُل األمثلة يف املجموعة )أ( فأالحُظ أهنا مجل فعلية تتكوَّ

ها  منصوب، ثم ُأالحُظ األمثلة نفسها يف املجموعة )ب( فأجد أن الفاعل قد ُحِذَف من اجلمل كلِّ

وناب عنه املفعول به يف كلة مجلة: )مصنوعاٌت، وعدٌد، واليشُء، ومنتجاُت( فكلُّ منها نائُب فاعل 

مرفوع. وإذا كان الفعل ينصب مفعولني فاملفعوُل به األول يكون نائَب فاعل ويبقى الثاين منصوبًا 

َسُب املعارُض َغرْيَ ذاِت فائدٍة(. نحو: )حُتْ

2 - أْمِعُن النظَر يف أمثلة املجموعة )جـ( فأجد أن األفعاَل فيها مل َتنِصْب مفعواًل به؛ ألن هذه األفعاَل تكتفي برفع 

ى أفعااًل الزمًة. الفاعل وال تتعدى إلينصب املفعول به، وهذه األفعال وأمثاهلا ُتسمَّ

ُأالحُظ األمثلة َنْفَسَها يف املجموعة )د( فأجد أن الفاعَل قد ُحِذَف يف اجلمل كلها وقد ناب عنه إما َظْرف )َساَعاٌت( 

يِّنَي(، وُيشرتط يف الظرف واملصدر أن يكونا موصوَفنْيِ )ساعاٌت  الٌع( أو جاّر وجمرور )بَِفنِّ أو مصدر )اطِّ

اِر، وُهِجَم ُهُجوُم األَسِد(. الٌع واسٌع( أو مضاَفنْيِ َكَقولَِك: )ُجِلَس َخْلُف اجلِدَ طويلٌة، اطِّ

ِلَع( قد  3 - أعوُد مرة أخرى إىل األمثلة فأالحظ أن األفعاَل املاضيَة يف )أ، جـ( )ُعِرَضْت، ُاْفُتتَِحْت، ُاطُّ

ت صورُتا مع نائب الفاعل يف جمموعتي )ب، د( حيث ُضمَّ أوهُلا وُكرِسَ ما قبل آِخرها إال  تغريَّ

الفعَل املايَض الثالثيَّ الذي وسطه ألٌف )قال( فإن األلَف ُقِلَبْت ياًء وُكرِسَ أول الِفعل: )ِقيَل(.
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أما مع األفعاِل املَضاِرَعِة يف )أ، جـ( )َتْعرُض، َيْميِش، َيْسَتِعنُي( فقد ُضمَّ أوهُلا وُفتَِح ما قبل آخرها مع 

نائب الفاعل يف )ب، د( ولذا ُتْقَلُب الياء ألفًا كام يف )ُيْمَشى، وُيْسَتَعاُن( وكذا الواو نحو )َيُقوُل( و)ُيَقاُل(.

ا الفعُل الذي حُيذُف فاعلُه وتتغرُي صورُته عىل نحو  ا للمعلوم، أمَّ ى مبنيًّ 4 - الفعُل الذي ُيذكُر فاعله ُيسمَّ

ا للمجهوِل، ألن فاعَل الفعِل غري مذكور وناَب عنه غرُيه. ى مبنيًّ ما ُذِكر يف )3( َفُيَسمَّ

لَّ الفاعِل ِعندَما ُيْبَنى الفعُل لِْلمجهول. 1 - َنائُب الفاِعِل اسٌم مرفوٌع حُيلُّ َمَ

2 - ينوُب عن الفاعِل ُكلٌّ  ِمْن:

أ - املفعوِل به.

. ب - الظرِف واملصدِر، برشِط أْن َيُكوَنا ُمَضاَفنْيِ أو َموصوَفنْيِ

جـ - اجلارِّ واملجروِر.

3 - ُيْرَفُع ُكلٌّ من املفعوِل به والظرِف واملصدِر إذا نابا عن الفاِعِل ويكوُن اجلارُّ واملجروُر 

لِّ َرْفٍع. يف َمَ

4 - ُيْبنى الِفعُل املايِض وامُلضارُع لِْلمجهوِل، وال ُيبنى فعُل األمِر للمجهوِل.

ا َوسُطُه ألٌف فإهنا  5 - إَذا ُبنَِي املايض للمجهوِل ُضمَّ أوُلُه وُكِسَ ما قبَل آخِرِه، فإْن كاَن ُثالثيًّ

ُتْقَلُب ياًء وُيْكَسُ أوُله.

6 - إذا ُبنَِي امُلضارُع للمجهوِل ضمَّ أوُلُه وُفتَح ما َقْبَل آِخرِه، وإذا كاَن ما قبَل آِخِرِه ياًء أو 

واوًا ُقلبَتا ألفًا.

أستــنــــتـــُج
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التــــدريُب األوُل
ُ نائَب الفاعِل،  ٍل ُبنَي الفعُل فيها لِلمجهول وُأَبنيِّ َس مُجَ أعوُد إىل القطَعِة مرًة أخرى وأستخرُج منها َخْ

مِمَّا مَلْ َيِرد يف اإليضاح.

التــــدريُب الثاين
ُ الفعَل امْلَْبنِيَّ للمجهوِل ونائَب الفاعِل فيام يأيت: ُأَعنيِّ

2 - ُيسافُر سفٌر ُمْتٌِع. 1 - ُسِقَيِت األشجاُر.    

4 - اْحُتِفَل بالناجحنَي. هًا.     َعُل اجَلَبُل ُمَتَنزَّ 3 - جُيْ

. 6 - ُقِطَفْت َزَهَراُت الُفلِّ 5 - ِصيَم رمضاُن.    

َر املْخِلُصون عىل إخالِصِهْم. 8 - ُقدِّ ُج َفْوَق اجلليِد.     7 - ُيَتَزلَّ

التـــــدريُب الثالُث
ُ نائَب الفاعِل وعالمَة إعرابه فيام يأيت: ُأَعنيِّ

. َعِت الطُرقات يف مشاِعِر احلجِّ 2 - ُوسِّ ا.    م اأُلمِم بُمْبَتَكَراِتَ 1 - ُيقاُس َتَقدُّ

4 - ُسِهَرت َليلة ُمْقِمَرَة. 3 - ُكوِفَئ اجلنديان عىل نشاِطهاَم.   

6 - ُرِكَض َرْكض اخلائِِفنَي. 5 - ُنرِصَ املجاِهدون يف سبيِل اهللِ.   

8 - ُيْكَسى الُفقَراء ثِيابًا. 7 - ُعِلَم أخوك حارِضًا.     

)شفوي(

)شفوي(

)شفوي(
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التـــــدريب الرابُع    
أْمأُل الَفَراَغاِت يف اجُلمِل اآلتيِة بنائِب فاعٍل ُمناسٍب مِمَّا يأيت:

ُق، املسلموَن، القائداِن باللص، أسطورٌة، فوُق، املتفوِّ

ِم الطائرِة. 2 - ُصِعَد        ُسلَّ إىل املحكمة.  1 - ُذِهَب     

َمْت     جيِش األعداِء. 4 - ُحطِّ  . بالنَّرْصِ 3 - ُوِعَد     

5 - ُأْعِجَب              ببسالِة اجلنوِد.    6 - ُأْعِطَي                   َجائَِزًة.

التـــــــدريُب اخلامُس
ُ ما يلزُم عىل ِغراِر  بنائَِها للمجهوَل وُأَغريِّ ُأعيُد كَتاَبَتَها بعَد  يف اجُلمِل اآلتيٍة أفعاٌل مبنيٌة لِْلمعلوِم، 

املثال األول:

ُك الُغصوُن. رَّ 1 - حُتَ ُك اهلواُء الُغصوَن.          رِّ 1 - حُيَ

 - 2 َم العاِمُل التعليامِت.        2 - احرَتَ

 - 3 اِعي اإلبَل.          3 - ساَق الرَّ

 - 4 مًا عظياًم.         َم الطبُّ تقدُّ 4 - َتَقدَّ

 - 5 5 - َيستِفيُد الّتاجُر ِمَن املواِسِم.       

 - 6 6 - َظنَّ الطفُل النََّدى َمَطرًا.          

 - 7 7 - أقمُت ساَعتنْيِ كاِمَلْتنِي يف الطريِق.            

ًة طويلًة يف البحِر.       8 -  اُح ُمدَّ 8 - َيعوُم السبَّ

)كتايب صفي(

)كتايب صفي(
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التــــــدريُب السادُس
ُ ما يلزُم عىل ِغراِر املثاِل  يف اجُلمِل اآلتيِة أفعاٌل مبنيٌة للمجهوِل ُأعيُد ِكتاَبَتها بعَد بِنائِها للمعلوِم وُأغريِّ

األول:

1 - َرَد القايض املظامِلَ.            . ِت املَظامِلُ 1 - ُردَّ

 - 2 زِق.        2 - ُفتِِح باُب الرِّ

 -3 3 - جُيَزى امُلحسنوَن إحسانًا.      

 - 4 4 - ُسِكَن جَواُر اجلامعِة.     

 - 5 5 - ُشِكَر ُذو األخالِق.         

 - 6 6 - ُزيِّـَنـِت املياديُن يف األعياِد.      

 - 7 7 - ُيتاُر الوقُت املناسُب لِلَجْري.         

8 - ُأِعيَد تنظيُم احلديقِة.        8 - 

التــــدريُب السابُع
. أبني األفعاَل املاضَيَة واملضاِرَعَة اآلتَيَة للمجهوِل، وأكتُبها َمْضُبوطًة بالشكِل التامِّ

، قاَتَل. م، استفاَد، استعدَّ 1 - َسَجَد، َبْعَثر، َماَل، َتعلَّ

ُم، َيُقوُم، َيستسِلُم، ُيِطيُع. 2 - َيكتُب، َيتكلَّ

التـــدريُب الَثامُن
ٍل ُمفيدٍة: أبني األفعاَل اآلتيَة للمجهوِل، ُثمَّ أَضُعها يف مُجَ

َيدُعـــو، َيقـــرُأ، أنزَل، َقــىض.



41

التـــــدريُب التاسُع
ُن عالمَة إعراهبا: ِـّ َأَضُع األسامَء اآلتيَة يف مجٍل ُمفيدٍة بِحيُث تكوُن نائبًة عن الفاعِل، َوُأَبـي

وارع، َخْلف الباب، ِقراَءة َجيِّدة، ِمَن البيت. احتان، الشَّ فَّ باتات، أبوك، التُّ املؤمنوَن، املدرسة، النَّ

التــــــدريُب العارُش
األسطـــــوُل اإلســالميُّ )٭(

َة عىل  امُلْمَتدَّ ُثُغوَرُهْم  حَيمي  أسطوٍل  ببناِء  اخلطاِب  بِن  ُعَمَر  َعرْصِ  ُمْنُذ  العرب  ُيعنى  أْن  ا  كاَن طبيعيًّ

َغْلُغل يف البحر،  َة، وَدَفَعُه معاويُة إىل التَّ وُب املياَه الشاِميَّة واملرِصيَّ البحِر املتوسط، وقد أخَذ هذا األسطوُل جَيُ

َفُفتَِحت قربُص لَِسَنِة ثامٍن وعرشين للهجرِة، وُفتِحْت رودُس بعَدَها ، وُكرِسَ مِتثاهُلا العظيُم، الذي ُيعدُّ يف 

يْت  َواري، وإنَّام ُسمِّ َبت يف البحِر سنَة إحدى وثالثني موقعُة ذاِت الصَّ القديِم إحدى عجائِب الدنيا، َوَنَشِ

رًا. بِذاِت الصواري لكثرِة ما كاَن هبا ِمْن َصَواري املراكِب، وُنرِصَ األسطوُل اإلسالميُّ نرصًا ُمَؤزَّ

أ - َأْقَرُأ النصَّ السابَِق َوُأجيُب عامَّ يأيت:

2 - أين تقُع جزيرتا قربَص ورودَس؟ 1 - ملاذا أنشأ املسلمون ُأسطواًل بحريًّا؟   

؟ 3 - متى َتمَّ التوسُع يف إنشاِء األسطوِل اإلسالميِّ

وب[. ُ معايَن الكلامِت اآلتيِة وأستعنُي بامُلعَجم: ]ُثُغور، َتَغْلُغل، َيُ ب - ُأَبنيِّ

جـ - أستخرُج ِمَن النص:

1 - أربعَة أفعاٍل ماضيٍة مبنيٍة للمجهول.

. 2 - ِفعَلنْيِ ُمضاِرَعنْيِ َمْبنِيَّنِي للمجهوِل واضبِْطُهاَم بالشكِل التَّامِّ

ـِ )أْن(. 4 - فعاًل مضارعًا منصوبًا ب 3 - اساًم منوعًا من الرصف.    

5 -   اساًم مقصورًا.

٭ البطولة يف الشعِر العريّب لَِشوقي َضْيف - ص 57. )بترصف(. 
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، وَأضُع ُكالًّ منهام يف مجلٍة مفيدة. وب( للمجهول مع ضْبِطهام بالشكِل التامِّ د - أبني الِفعَلنْيِ )حَيِمي، َيُ

ُ ما يلزُم: هـ - أبني الفعَل )َدَفَع( يف اجلملِة اآلتيِة للمجهوِل وُأَغريِّ

ل( ـُ )َدَفـــَع معــــاويُة األســطوَل إىل التَغــْلغ

و- ُأعرُب ما ُكتَِب باألزرِق.

، فام سبُب ذلك؟ ز - ُحِذَفْت هزَتا الوصِل من َكِلَمَتْي )ابن( و)للهجرة( يف النَّصِّ

رَش التــــدريُب احلادَي َعَ
أ - ِمَثال معرب:

َ اْلُقْطُن َنسيجًا. ُصريِّ

ب - ُأشارُك يف اإلعراب:
ُف وقُت الصالِة َعِن البيِع. 1 - ُيَتَوقَّ

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــة

ُيَتَوقُف
وقُت 

الصالة
عن

البيع

ِفعل   َمبنّي      مرفوٌع، وعالمُة رفعه    عىل
الظاهرُة عىل آخِره وهو مضاف. ، وعالمُة       
، وعالمُة             الظاهرُة عىل آخره.    

حتت آخره. ه    (، وعالمُة جرِّ اسٌم جمروٌر بـ )  

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

َ ُصـريِّ

القـطُن

نسيجًا

فعٌل ماٍض مبنيٌّ  عىل الفتح.

نائُب فاعٍل مرفوٌع، وعالمُة رفِعه الضمُة الظاهرُة عىل آخِرِه.

مفعوٌل به ثاٍن منصوٌب، وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آخره.

.
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2 - ُسبَِح يف البحِر.

جـ - قال الشاعر:

ْجِل ُيصــــاُب الفتى ِمْن َعْثَرٍة بِِلَسانِِه             َوَلْيَس ُيصاُب املرُء ِمْن عثرِة الرِّ

نَة يف البيت. 2 - ُأعرُب الكلامِت املَلوَّ ُح معناه.    1 - أرشُح البيَت رشحًا ُيَوضِّ

التـــــدريُب الثايَن َعرَشَ
دعــــــاء )٭(

َعن ُأمِّ املؤمنني ُأمِّ سلمَة - ريَض اهلُل عنها - أّن النبيَّ - صىل اهلل عليه وسلم - كان إذا خرج ِمْن بيتِه 

، أو أْظِلَم أو ُأْظَلْم،  ، أْو أِزلَّ أْو ُأَزلَّ ُهمَّ إينِّ أعوُذ بك أْن أِضلَّ أْو ُأَضلَّ ْلُت عىل اهللِ، اللَّ قال: »باسم اهللِ، َتَوكَّ

.» َهَل َعيَلَّ أو أَجْهَل أْو جُيْ
أ - أقرُأ احلديث السابَِق، ثم أجيُب َعامَّ يأيت:
(؟ 1 - ما الفرُق يف املعنى بنَي )أِضلَّ وُأَضلَّ

2 - ملاذا كان الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص  َيْسَتِعيُذ من تِْلَك األمور؟
ب - َأستخرُج من احلديث:

2 - فعاًل مضارعًا منصوبًا بـ )أْن(. ُ نوَعه.   1 - ُكلَّ فعٍل مبنيِّ للمجهول َوُأَبنيِّ
ُ َنوعه. (، َوُأَبنيِّ 3 - َخرَبًا لـ )إِنَّ

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

ُسبَِح
يف 

البحر

فعٌل     مبنيٌّ

الظاهرُة حتت آخره،  اسٌم جمروٌر بـ )      (، وعالمةُ    
واجلارُّ واملجرور

٭ رياض الصاحلني، ص58.

.

.
.
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ُ ما يلزُم: َنَة يف اجُلمِل اآلتيِة للمجهوِل، َوُأَغريِّ جـ - أبني األفعاَل امللوَّ

2 - قال: باسِم اهلّلِ. 1 - َخَرَج من بيتِِه.     

3 - توكلُت عىل اهلّلِ.

د  - ُأعِرُب الكلامِت امللونَة يف احلديِث.
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لُّ بصفوِف املرشكنَي يف َغزوِة ُأُحٍد َفَقَد املسلموَن يف َغْمَرِة النَّرِص بطاًل من  عنَدَما َبَدَأِت اهلزيمُة حَتُ

دُّ  ِلِب، فقد اغتاَل أَحُد املرشكنَي - يوَمئٍِذ - محزَة وهو هَيُ أعظِم أبطاهِلم، أَسَد اهلّلِ ورسولِه محزَة بَن عبِد امُلطَّ

وَع  مُجَ ى  بِحربتِه ومحزُة شاهٌر سيَفه يتحدَّ قتَله، فقذفه  ُيِريُد   ) َلُه  )َوْحيِشٌّ َكَمَن  إْذ  الُكفِر بسيِفِه،  ُصُفوَف 

املرشكني، َفَخرَّ  حتَت فرِسِه، وَصِعَدْت روُحه إىل بارئَها، ووقَف املسلمون َمْشُدوهنَي مِلَُصابِه، وَنَقَل الناُس 

َتِسَبة. ُة راضيًة حُمْ َلْتُه ُأخُتُه صِفيَّ اخلرَب رسيعًا إىل املدينِة، َفَتَقبَّ

ريَض اهلُل عن محزَة، فقد عاَش محزُة عظياًم، وُقتَِل شهيدًا يف سبيِل اهللِ. وأسلَم َوْحيِشٌّ عىل يد النبي ِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

وأبىَل يف اإلسالِم بالًء حسنًا.

1 - يف أيِّ سنٍة كانت غزوُة ُأُحد؟
2 - من َكَسَب هناَيَة املعركة؟

3 - أذكُر أَهمَّ احلروِب التي اشرتك فيها َوْحيِشٌّ بعَد إسالمه.

)ب( )أ(          
دُّ ُصُفوَف الكفر. 1 - َعاَش محزُة عِظياًم.              1 - اغتاَل أحُد املرشكني محزَة وهو هَيُ

2 - ُقتَِل محزُة شهيدًا.               2 - َقَذَفُه بِحربته ومحزُة شاهٌر سيَفه.
3 - َنَقَل الناُس اخلرَب رسيعًا.              3 - َكَمَن له َوْحيِشٌّ ُيريُد قتَله.

َلْتُه ُأْخُتُه راضيًة حُمتسَبة. 4 - َتَقبَّ
5 - وقف املسلمون َمْشُدوهنَي.

 ٭   يمهد للدرس بعرض أمثلة عن احلال املفردة إلثارة ما لدهيم من معلومات سابقة.

ـــــــــــــــــــــــاُل احْلَ

األســــــــئلــة

اإليضــــــــاح ٭
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َقْبَلَها سواء  ُ حاَل االسم  ُتَبنيِّ 1 - ُأالحُظ األسامَء امللونَّة يف جمموعِة )أ( َفأجُدها أسامًء نكراٍت منصوبًة 

َزَة وحاَلته التي عاش عليها،  أكان فاعاًل أم  نائَب فاعٍل أم مفعواًل به. فاالسُم )عظياًم( َبنيَّ َهّيَأَة مَحْ

وهكذا بقية األسامء؛ ولذا ُسميت أحوااًل.

وُتنصب احلاُل إذا كانت مفردة. )أي غرَي مجلٍة( وعالمُة نصبِها الفتحُة الظاهرُة أو ما ينوُب 

عنها كالياء يف املثنَّى ومجِع املذكِر الساملِ، والكرسِة يف مجع املؤنِث السامل.

َبيَّنت حاَل  أّن األحواَل )عظياًم وراضيًة ومشدوهني(  نفِسها ألعرَف  األمثلِة  إىل  مرًة أخرى  أعوُد   - 2

َنْت حاَل نائِب الفاعِل )محزُة(، أما احلال )رسيعًا( فبينْت  الفاعِل الظاهِر يف كلِّ منها، وأّن )شهيدًا( َبيَّ

ى )صاحَب احلال(، وال يكون إال  حاَل املفعول به )اخلرَب( وهذا الفاعُل أو نائُِبُه أو املفعوُل به ُيَسمَّ

ثنيِة واجلمع. معرفًة ومطابقًا للحاِل يف التذكرِي والتأنيِث واإلفراِد والتَّ

3 - أتأمُل الكلامت امللونة يف جمموعة )ب( فيتضح ل أن احلال يف كل منها مجلة اسمية يف األوىل والثانية 

( و)محزُة شاهٌر(، أو فعلية كام يف )يريد قتله( ويعرب كل من هذه اجلمل يف حمل نصب  )هو هيدُّ

حال.

ُ هيأة صاِحِب احلاِل. 1 - احلاُل اسٌم نكرٌة منصوٌب ُيَبنيِّ

2 - صاحُب احلاِل اسٌم معرفٌة يكوٌن فاعاًل، أو نائَب فاعٍل، أو مفعواًل به.

3 -  تأيت احلاُل:

أ - اساًم مفردًا منصوبًا.

 ب - مجلَة )اسميَة أو ِفعليًة(، وتكوٌن يف ملِّ نصب. 

أستــنــــتـــُج
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التــــــدريُب األوُل

ُ احلاَل وصاِحَبَها فيام يأيت:    ُأَعنيِّ

َيًة. 2 - أحرَمِت املسلمُة ُمَلبِّ 1 - وقَف اإلماُم خطيبًا.    

ِت الطائرُة مرسعًة فوق امْلَْدَرِج. 4 - َحطَّ 3 - طاَف أمحُد العامَلَ يدعو إىل اهلل.  

6 - رأيُت  السمَك يسبُح يف املاء. ة.    5 -ال تأكِل الثِّاَمَر وهَي ِفجَّ

8 - ُسِمَع اخلرُب ساّرًا. 7 - خرجُت إىل اخلالِء واحلرُّ شديد.  

ِفُق. 9 - ُرفِع الَعلُم عىل املصالِِح احلكوميِة َيْ

التــــــدريُب الثاين
ُ احلاَل ونوَعَها يف اآلياِت الكريمِة اآلتية: ُأَعنيِّ

قال تعاىل:

{ البقرة.       { - 1

{ يوسف.         { - 2

3 - }       { يوسف.

4 - }            { إبراهيم.

5 - }        { الكهف: 37.

6 - }      { النمل: 19.

7 - }            { املمتحنة: 10. 

التـــــدريــــبــــــات

)شفوي(

)شفوي(
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التـــدريُب الثالُث
ُ نوعها: ُ فيام يأيت اجلمَل احلالِيَّة وُأبنيِّ ُأَعنيِّ

ُظ. 1 - سمعُت الرعَد َيْقصُف.         2 - طلَع الفجُر واحلارُس ُمَتيقِّ

. 3 - ال جُييُب الطالُب وهو مل يفهِم السؤاَل.      4 - ال تأكِل الطعاَم هو حارٌّ

اَوِز الشارع وأنَت ُمْنَتبٌِه.                       6 - ذهبنا إىل املدرسِة وقد طلعت الشمُس. 5 - جَتَ

التـــدريُب الرابُع
أَضُع حااًل مناسبًة يف املكاِن اخلايل، مع مراعاة ُشموِل أنواِع احلال:

2 - ُيَؤدي املسلامِن َعَمَلهام 1 - ذهبت الطالبُة إليَمْدرستها    

يِت 4 - استمعُت إىل َجدَّ 3 - ال َتَنْم َو       

6 - َيْنِزُل املََطُر يف الشتاِء َهاِتَِن.      5 - ُتساِعُد البناُت ُأمَّ

8 - دخْلُت املَْسِجَد َو 7 - َسِمْعُت الَطرْيَ      

9 - َشاِهِد األْزَهاَر

التـــدريُب اخلامُس
كِل متى أمكن: اِل املناسَب، وأْضبُِطُه بالشَّ َأَضُع يف املكاِن اخَلايل َصاِحَب احْلَ

مبتهجًا. 1 - جاَء     
رخيصًا. 2 - اشرتيُت   

كاٍت بتعاليِم الدين. ُمَتَمسِّ ُم     رَتَ 3 - حُتْ
اِفِظنَي َعىل الصالِة. حُمَ 4 - ُيعجبني     
ْيِن يف  دراستهام. َجادِّ 5 - رأيُت    

يف أعامِل املنزِل َمرسورَتنْي. 6 - تتعاون    

)شفوي(

)كتايب صفي(

)كتايب صفي(
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التـــدريُب السادُس
َأَضُع العباراِت التاليَة يف مجٍل مفيدٍة بحيُث تكوُن أحوااًل:

َيًة باألخالِق الفاِضلِة. وُد بِنفِسِه - ُمَتَحلِّ َيعمالِن بنشاٍط - ُمطيعًا لوالديِه - والَبْحُر َهاِدٌئ - وهو جَيُ

التـــدريُب السابُع
الُب حُيِبُّ ُحضوَر َدْرِس الُعلوِم يف امُلْخَترِب ُمَشاِركًا ُزَمالَءه. َهَذا الطَّ

ُ احلاَل. أْجَعُل اسَم اإلشارِة يف العبارة السابقِة للمثنِّى واجلمِع بنوَعْيِهاَم وُأَعنيِّ

التـــدريُب الثامُن
: َلنْيِ ِعَها عىل َنَسِق املثالنْيِ األوَّ أْجَعُل احلاَل املفردَة فيام يأيت حااًل مُجَلًة مع مراعاة َتَنوُّ

1 - قرأُت القصيدَة وأنا ُمَتَحَمٌس. سًا.         1 - قرأُت القصيدَة ُمتحمِّ

باُب َيْلَهُثوَن. ِري الشَّ 2 - جَيْ 2 - جَيْري الشباُب الِهيثنَِي.        

. 4 - أهْنَى الَعاِمالِن يوَمُهاَم نشيَطنْيِ ون ُخْطَبَة اجلمعِة خاِشعنَي.   3 - َسِمع امُلَصلُّ

6 - َدعا املؤمُن ربَّه ُموِقنًا باإلجابِة. 5 - اْصَطفَّ الرَجاُل َقانِتنَِي.    

8 - أقبَل الالعُب ُمْبَتِساًم. َقًة.    اَدَة ُمَنمَّ 7 - َنَسَجِت البنُت السجَّ

التـــدريُب التاسُع
ُل احلاَل اجلملَة إىل حاٍل ُمْفردٍة عىل ِغرار املِثاِل األوِل: ُأحوِّ

1 - َخرج الطالُب من االمتحان َوُهَو َفِرٌح.        1 - خرج الطالُب من االمتحاِن َفِرحًا.

ْمُت باقًة من الزهوِر أليب وأنا َمرسوٌر.     2 -  2 - َقدَّ



50

- 3 َح ُيْنِشد.            3 - َسِمعُت الَفالَّ

 - 4 ُث عن إعجاِز الُقرآن.     4 - أعجبني الَعامِلُ َيتحدَّ

 - 5 5 - َفِرَح األطفاُل بمنظر النُّجوِم وهي َساِطعٌة.        

التـــدريُب العارُش
أ - مثاالن معربان

1 - َجاَء اخَلائُف وَقْلُبُه َراِجٌف.

َحاِب. 2 - رأيُت اهلاِلَل ُيضُء َبنْيَ السَّ
إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

رأى: فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل السكوِن التصالِه بتاِء الفاعِل، والتاء: ضمرٌي مبنيُّ عىل الضمِّ 
يف حملِّ رفٍع فاعل.

مفعوٌل به منصوٌب، وعالمُة نصبِه الفتحُة الظاهرُة عىل اآلخر.
والفاعُل ضمرٌي مسترٌت  آخِره،  الظاهرُة عىل  الضمُة  رفِعه  فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة 

تقديره )هو(. واجلملُة الفعليُة يف حملِّ نصٍب حال.
ظرُف مكاٍن منصوٌب، وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرُة، وهو مضاف.

مضاٌف إليه جمرور، وعالمُة جرِه الكرسُة الظاهرُة عىل اآلِخر.

رأيُت

اهلاَلل
ُيضُء

َبنْيَ
حاِب السَّ

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل الفتح.
فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفِعه الضمُة الظاهرُة عىل آِخره.

الواُو للحال. قلُب: مبتدأ مرفوٌع، وعالمُة رفِعه الضمُة الظاهرُة عىل آخره. وهو ومضاٌف، 
واهلاء: ضمرٌي مبنيُّ عىل الضمِّ يف حملِّ جرِّ مضاٌف إليه.

خرٌب مرفوٌع، وعالمُة رفعه الضمُة الظاهرُة عىل آخِره. ومجلُة )قلُبه راجُف( يف حملِّ نصٍب 
حال.

َجاَء
اخلائُف

وقلُبه

راجٌف
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، وعالمةُ      الظاهرُة عىل آخره. فعٌل   مبنيٌّ للمجهولِ  

، وعالمُة        ؛ ألنه فاعٍل      

؛ ألنه من فعل     مرفوع، وعالمة رفعه    

   وألُف االثنني: ضمرٌي متصٌل يف حملِّ رفع       واجلملٌة من

الفعِل و    يف حملِّ

ب - أشارُك يف اإلعراب:

1 - َوَصَل اإِلْسَعاُف ُمرْسعًا.

جـ - قاَل امُلَتـــــــنبِّي:  

ِق اْلُبـــُنوِد ـْ ــْت وَأْنــَت َكــِريٌم                   َبنْيَ َطْعـــِن اْلَقـــَنا َوَخفــ ـُ ِعــْش َعِزيزًا أوم

1 - أرشُح البيت رشحًا وافيًا.

ْطَر األوَل بالتفصيل. 2 - ُأعرُب الشَّ

ِديَقاِن َيَتَزاَوَراِن. 2 - ُيْغَبُط الصَّ

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

ُيْغَبُط

ديقاِن الصَّ

َيَتَزاوَراِن

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

وصَل

اإلسعاُف

ُمرْسعًا

فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل

، وعالمُة         الظاهرُة عىل آخره.     

، وعالمُة         الظاهرُة عىل آخره.     

.

.

.

.
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التـــدريُب احلادي عرَش
األعـــرايٌب والرشـــيد )٭(

عىل  َطَرَفه  وَثَنى  وَسِطِه  عىل  ُه  َشدَّ قد  الَياَمينٌّ  وِرَداُؤه  ًة،  ُجبَّ البسًا  األعراِب  أحُد  شيِد  الرَّ عىل  َقِدم 

َعاتِقه، وِعاممُتُه قد َعَصَبها عىل َفْوَدْيِه )1( وأرَخى هلا َعَذَبًة )2( من َخْلِفه، فَمَثَل بني َيَدِي الرشيِد، واندفَع 

حممدًا  يعني  هذين  يف  بيَتنْيِ  لنا  فقل  ِهاًم،  ُمتَّ وُأنِكُرَك  مستحِسنًا،  أسمُعَك  أعرايبٌّ  يا  الرشيد:  فقال  ُيْنِشُد. 

األمنَي وعبَد اهللِ املأموَن.

فأنشأ يقـــول:

ِة اإلســالِم فاخضـرَّ ُعـوُدَها َبنيت لَِعْبِد اهلل ثمَّ حُمــمــٍد          ُذَرى ُقبَّ

وُدَها ـُ ا ُطُنَباهَا َبارَك اهلُل ِفيِهاَم        َوأنَت - أمرَي املؤمنـــنَي - َعمــ مُهَ

فقال الرشيُد: وأنَت يا أعرايبُّ بارَك اهلُل فيَك، وأمَر له بِِمئِة ناقٍة.

أ - أقرُأ اخلرَب السابَق، ثم ُأجيُب عامَّ يأيت:

1 - مِلَ َقِدم األعرايبُّ الرشيَد وابَنْيِه يف البيتنِي؟

2 - بَِم شبَّه األعرايبُّ الرشيَد وابَنْيِه يف البيتنِي؟

ُ معايَن الكلامِت التاليِة َمَع االْستِعاَنِة باملعجم: ب - ُأَبنيِّ

َعــــاتِقه، أرَخى، ُطُنــب.

: جـ - أستخرُج مَن النصِّ

ُ عالمَة إِعراهِباَِم. 1 - حاَلنْيِ ُمفرَديِن، وُأَبنيِّ

2 - مجلًة وقعْت حااًل.

نة. د - ُأعرُب الكلامِت امللوَّ

)٭( العقد الفريد )310/1( )بترصف(.
)2( َعَذَبة: َعَذبة كلِّ يشٍء: َطَرُفه. )1( َفْوَدْيِه: مثنى فْود، ومها جانبا الرأِس. 
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خاُن يف َكبِِد السامء عمودًا أسوَد، وتصاَيَح األطفاُل: احلريَق..  َتَطاَيَر الرشاُر َفْجَأًة ِمْن أحِد املنازِل، وامتدَّ الدُّ

، ومَلْ َيْبَق إال القليُل ِمْنُهم،  اِن وَتَكاثُروا، وحرض سكاُن احليِّ كَّ احلريَق! فتسارَع الناُس إىل املنزل إلنقاِذ السُّ

، وحنَيَ َدَخَل الشباُب املنزَل مل جيدوا  وتدافَع الشباُب إىل املنزِل إال شابًّا واحدًا عاد لَِيتَِّصَل بالدفاِع املديِنِّ

أحدًا إال النساَء واألطفاَل، فساعدوا النساَء وأْنَقذوا األطفاَل إال ِطفَلنْيِ نائَمنْيِ يف ُغرفٍة ُمغلقٍة، وخاَف 

فاِع  الدِّ برجاِل  إال  ُيْنَقَذا  ومل  احلديدّيَة،  األبواَب  إالَّ  ُكلَّ يشٍء  َتْلَتهُم  أخذْت  التي  الناِر  الناس عليهام من 

. وعندما ُأْخَِد احلريُق ودخَل الناُس البيَت مل جيدوا إال رمادًا  نِّ ، ومل ُيَصْب أحٌد إال امرأة كبريَة السِّ املدينِّ

فقد أَتِت الناُر عىل مجيِع ما يف البيِت، وما ُعثَِر عىل يشٍء ساملٍ إالَّ الِقَطَع املعدنيِة.

2 - ماذا ينبغي أْن أفعل إذا شاهدُت حريقًا يف منزل؟ 1 - ملاذا تدافَع الشباُب إىل املنزل؟  
ُت رجاِل الدفاِع املدينِّ َغرْيَ إطفاِء احلريق؟ 4 - ما ُمِهامَّ 3 - ملاذا َسِلَم األثاُث املعِدينُّ من النار؟  

)ب( )أ(          

1 - مل جَيِدوا أحدًا إال النساَء.  1 -  َتَداَفَع الشباُب يف املنزِل إال شابًّا.   

2 - مل ُيَصْب أحٌد إال امرأٌة )أو امرأًة(. 2 - أنْقُذوا األطفال إال طفلني.    

3 - ما ُعثَِر عىل يشٍء ساملٍ إال الِقَطِع املعدنيِة 3 - أَخَذْت َتْلَتِهُم ُكلَّ يشٍء إال األبواَب احلديدية. 

)أو القطَع املعدنيَة(.         

٭   ُيَمهُد هلذا الدرِس بعرِض مثاٍل للُمستثنى الواجِب النصب ويطلب املعلم واملعلمة تسمية هذا األسلوِب وحتديَد أجزائِه.

) ـِـــ )إالَّ اْلــُمــْســــــَتــــــــْثـــــــَنى ب

األســــــــئلــة

اإليضــــــــاح ٭
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       )جـ (

1 - َحَضـَر ُسـكاُن احَليِّ ومل يبـَق إالَّ القليُل.

2 - مَلْ ُيْنَقَذا إال برجاِل الدفاِع املديّن.

3 - مَلْ جيُدوا إال رمادًا.

( يالُف ما قبلها يف احلكم ، فالشباُب يف املثاِل  ُل األمثلَة يف جمموعِة )أ، ب( َفأجُد أنَّ ما بعَد )إالَّ 1 - أتأمَّ

األول من )أ( تدافعوا إىل املنزِل إالَّ )شابًّا( خاَلَفُهم فلْم يندفْع، ويف املثاِل الثاين أنقذوا األطفال إال 

)طفلني( خالفا غريمها فلم ُيْنَقَذا. وهكذا بقيُة األمثلة... فكلمتا )شابًّا، وطفلني( اسُتْثنَِي كلٌّ منهام 

أداة االستثناء،  ِهَي   ) منه، و)إالَّ ُمستثنَى  ُمْسَتْثنًى، و)الشاُب واألطفال(  َي  َفُسمِّ قبله  ما  من حكم 

ى األسلوُب أسلوَب استثناء. وُيَسمَّ

فأركاُن االستثناء إذًا ثالثة: ُمستثنى منه، ومستثنًى، وأداُة استثناء.

ى االستثناُء  2 - أعوُد إىل أمثلِة جمموعة )أ( فُأالحُظ أهنا قد اْشَتَمَلْت عىل األركاِن الثالثِة، ولذا ُيسمَّ

ا«، كام أّن امُلْسَتْثَنى منه إذا مل ُيسبْق بأداة نفي فهو مثبٌت )أْي غرُي منفي( وإذا كان االستثناُء »  »تامًّ

ا ُمْثَبتًا« ُنِصَب امُلسَتْثنَى وجوبًا. تامًّ

ُل أمثلَة جمموعِة )ب( َفأجُد أهنا اشتملت عىل أركاِن االستثناِء الثالثِة غري أنَّ الكالَم منفيُّ  3 - أتأمَّ

 ) ـِ )ما( يف الثالث، ويف هذه احلالِة جيوُز يف إعراِب ما بعد )إالَّ بـ )مل( يف املثالنْي األول والثاين، وب

وجهان: النصُب عىل االستثناِء، أو إعراُبُه بداًل من امُلسَتْثنى منه َحْسَب موقِعِه من اإلعراب. فكلمُة 

ِة من )أحدًا( املنصوب، )وامرأًة( جيوُز رفُعها عىل أهنا  )النساء( منصوبة عىل االستثناء أو عىل الَبَدليَّ

ها عىل أهنا  بدٌل من امُلستثَنى منه )أحٌد( املرفوع، أو نصُبها. عىل االستثناء وكذا )الِقَطَع( جيوز جرُّ

بدٌل من )يشٍء( املجرور، ونصُبها عىل االستثناء.

ا منفــيًّا« جاز يف املستــثنى إعــــراُبه بداًل من امُلستثَنى وِمْن ُهــنا فإنَّ االستثـــــنـاَء إذا كـــان »تــامًّ

منه أو نصُبه عىل االستثناء.
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ا قد َفَقَدْت ُركنًا من أركان االستثناء الثالثة، وهو املستثنى  ُل األمثلَة يف جمموعِة )جـ( فأجُد أهنَّ 4 - أتأمَّ

ى هذا األسلوُب استثناًء  منه، وال يكون الكالُم يف هذه احلالِة إال منفّيا كام يف األمثلة الثالثة. وُيَسمَّ

( حسب موقعه يف اجلملِة  ( للعمِل فيام بعدها. وعْنَدئٍِذ ُيْعَرُب ما بعد )إالَّ ِغ ما قبَل )إالَّ غًا( لَِتَفرُّ )ُمَفرَّ

( غرَي موجودة، فـ )القليُل( يف املثاِل األوِل فاعٌل للفعل )َيْبَق(، و)رجاٍل( جمرور  كام لو كانْت )إالَّ

( يف هذه األمثلِة ملغاٌة  بالباء متعلٍق بالفعِل قبله )ُينَقَذا(، و)رمادًا( مفعوٌل به للفعل )جيدوا(. و)إالَّ

. ُتِفيُد احَلرْصَ

الِفًا يف احلكم مِلا َقْبَلَها. ( اسٌم يْذَكُر بعَدها ويكوُن ُمَ 1 - امُلْسَتثنى بـ )إالَّ

2 - أرَكاُن االستثناِء ثالثٌة: ُمْسَتْثَنى ِمْنُه، وُمْستثنى، وأداُة استثناء.

( ثالثٌة: 3 - أساليُب االستثناِء بـ )إالَّ

َنْفي،  بأداِة  ُيْسبْق  ومل  الثالثُة  األركاُن  فيه  ُذِكَرْت  ما  ، وهو  ُمْثَبٌت  تامٌّ   - أ 

وِعْندئٍذ َيُِب نصُب امُلسَتْثنى.

ب - تامٌّ منفيٌّ وهو ما ذكرْت فيه األركاُن الثالثُة وُسبَق بأداِة َنفي، وحينئٍذ 

يوُز يف املسَتْثَنى النصُب عىل االستثناِء، والبدُل من املستثَنى منه َحْسَب 

موقعه من اإلعراب.

ٌغ، وهو ما ُحِذَف منه املستثَنى منه وُسبَِق بَِنفي، وُيعرُب ما بعد  جـ - ُمَفرَّ

( َحْسب َمْوِقِعِه َمَن اجلملِة. )إالَّ

غًا أو ُأِعرَب املستثنى بداًل، وتكوُن  ( إذا كان االستثناُء ُمَفرَّ 4 - ُيْلَغى عمُل )إالَّ

 . ِد احَلْصِ ملجرَّ

أستــنــــتـــُج
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التـــدريُب األولُ
ُ أركاَن االستثناِء  فيام يأيت: ُأَعنيِّ

2 - مل يتأخْر عن احلضوِر إالَّ امرأٌة. 1 - َقرَأ الطالُب الدرَس إالَّ خالدًا   

. 4 - حفظُت القصيدَة إالَّ َبْيَتنْيِ 3 - ليَس عندي إالَّ ِرياالن.    

6 - لن َينترِصَ امُلجاهدون إالَّ باهللِ.    . 5 - ما َنجَح من التالميِذ إالَّ املجدُّ

ْيُت يف مساِجِد املدينِة إالَّ َمْسِجَد الَغاَمَمِة. 7 - َصلَّ

التـــدريُب الثاين
ُز أنواَع االستثناِء فيام يأيت: ُأَميِّ

قال تعاىل:

1 - }               { )األعراف(.

2 - }               { )آل عمران: 144(.

3 - }       { )الكهف: 56(.

4 - }         { )املزمل(.

{ )العنكبوت: 14(.      { - 5

6 - }     { )الليل(.

7 - }       { )النور: 54(.

التـــــدريــــبــــــات

)شفوي(

)شفوي(
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التـــدريُب الثالُث
( امُلْلغاِة وَغرْيِ امُلْلغاِة يف األمثلة اآلتية: ُز َبنْيَ )إالَّ ُأَميِّ

1 - ما ُزرُت يف ُدوَمِة اجَلْنَدِل إالَّ َمْسِجَد ُعَمَر.

َك اجليُش إالَّ ِفرقَة امُلشاِة. 2 - حترَّ

َف عن اجلهاِد إالَّ املريُض. 3 - َلْن يتخلَّ

4 - مل أشاهْد مصانَع الّتموِر إالَّ مصنعًا.

5 - َنَمْت أشجاُر الُبستاِن إالَّ شجرًة.

التـــدريُب الرابُع
أمأُل الفراَغ فيام يأيت بُِمْسَتْثنى مناسٍب َوأضبُِط آِخُرُه بالشْكل:

م التالميُذ واِجَب القواِعِد إالَّ 1 - قدَّ
2 - ال أختاُر ِمَن الَفَواِكه إالَّ

3 - ما زرُت الدوَل العربيَة إالَّ

4 - لن ُيساِفَر إاّل
ْأُت الفائزين إالَّ 5 - َهنَّ

6 - مل أشرَتِ إالَّ

7 - ما اشرتكُت يف املسابقاِت إالَّ      القرآِن الكريم.

)شفوي(

)كتايب صفي(

.

.

.
.

.

.
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التـــدريُب اخلامُس
َأََضُع يف الفراغ اآليت ُمستثنًى منه أو ُمستثنًى مناسبًا، وَأضبُِط آخره بالشكْل:

2 - ما نِْمُت الليَل إالَّ إالَّ زائرًا.  1 - خرَج   

3 - ال يعلُم الغيَب إالَّ                4 - أْنَتجت       األعالَف إالَّ مصنعًا.
5 - مل ُتَضْأ مصابيُح الشارِع إالَّ   6 - ُأِحبُّ الناَس إالَّ

ِطُل األمطاُر يف اململكة بغزارٍة إالَّ 7 - ال َتْ

التـــدريُب السادُس
ُ حكَمُه من حيُث اإلعراب: ُ فيام يأيت املستثنى وُأَبنيِّ ُأَعنيِّ

1 - }        { )الشعراء(.

{ )الواقعة(.     { - 2

3 - رصفُت ما َمِعَي ِمَن النقوِد إالَّ خسة رياالٍت.

4 - ال أخاُف إالَّ اهلل.

5 - اْصَطفَّ اجلنوُد إالَّ ُجندّي احلراسة.

6 - ما قطفُت األزهار إالَّ زهرة.

7 - مل َيِغِب الطالُب إالَّ طالب.

)كتايب صفي(
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التـــدريُب السابُع
ُ السبب: أضبُِط املستثنى يف األمثلة اآلتية بُِكلِّ وجٍه ممِكن، وُأَبنيِّ

. 1 - وصل احلجاج إالَّ حجاج الربِّ

2 - ما َحِفظْت خدجيُة إالَّ خسة أجزاٍء من القرآن الكريم.

3 - مل ُيْفَتُح ِمَن املتاجِر إالَّ ثالثة متاجَر.

ُرُؤ عىل احلقِّ إالَّ الظامل. 4 - ال جَيْ

5 - ما قمُت إالَّ بالواجب.

اُت إالَّ الطالبات. ِت املدُعوَّ رَضَ 6 - ما َحَ

7 - ال ُأمارُس التمريناِت الرياضيَّة إالَّ اجَلْري.

التـــدريُب الثامُن
( مع مراعاة شموِل أساليب االستثناِء الثالثِة: أجعُل ُكلَّ كلمٍة مما يأيت ُمستثنًى بـ )إالَّ

يِّبنِي،    الَعْدل،    أخوك،    َفَتيات،    زهرة،    الُعَقالء،    َرُجلني. الطَّ

التـــدريُب التاسُع
ع أساليب االستثناِء، عىل  ُ عن معاين العباراِت اآلتيِة بأسلوِب استثناٍء مناسٍب، مع مراعاِة َتَنوُّ ُأَعربِّ

ل: َنَسِق املِثاِل األوهّ

1 - حفظُت النصوَص إال قصيدًة. 1 - حِفظُت النصوَص وَبِقَيْت قصيدٌة.            

َف اْثنان. لَّ 2 - حرَض أعضاُء النادي الثقايفِّ وَتَ

ها ومل ُيْثِمِر الِعنُب. 3 - أثمرْت أشجاُر املزرعِة ُكلُّ

عِب. ُص ساعًة لِلَّ 4 - أشْغُل وقَت َفراغي بالقراءة َوُأَخصِّ

5 - أعادْت ُسعاُد ما استعاَرْت من املكتبِة املدرسّيِة واْسَتْبَقْت كتابًا.
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، والتاء قرأ: فْعٌل     
، وعالمُة      الفتحُة الظاهرُة عىل آِخـِره.     

، وعالمُة ُمستثنًى        

التـــدريُب العارُش
أ - ِمَثــاٌل معــرٌب:

اُب السفينِة إالَّ واحدًا أْو واحٌد. ما َنَجا ُركَّ

ب - ُأشاِرُك يف اإلعراب:

1 - َقَرْأُت  اجَلِريدَة إال َصْفَحًة.

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

ما
نجا

اُب ُركَّ
السفينِة

إالَّ
واحدًا

إالَّ
واِحٌد

حُرُف نفي.
ُر. َعذُّ ٍر عىل األلِف منَع من ظهوره التَّ ِفعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل فتٍح ُمَقدَّ

فاعل مرفوع، وعالمة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آخره، وهو مضاٌف.
مضاٌف إليه جمروٌر، وعالمُة َجّره الكرسُة الظاهرُة حتت آِخِره.

َحْرُف استثناٍء.
ُمستثنى منصوٌب، وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آِخِره.

وجُيوُز يف )إالَّ َواِحًدا( وجٌه آخُر من اإلعراِب كالتال:
. أداة َحرْصٍ

اٌب( مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آِخِره. َبَدٌل من )ركَّ

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

قرأُت
اجلريدَة

إالَّ
صفحًة

.

.
.
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حرف     وَقْلٍب.
، وعالمُة فعل مضارع    

الباء: حرف     ، و نادي: اسٌم جمرور بالباء، وعالمةُ                 عىل
َقُل. وُهَو مضاٌف.     منع من ظهورها الثِّ

عىل آخره.    جمُروٌر، وعالمةُ   
أداة

عىل مرفوٌع، وعالمةُ         

2 - ال ُيَعاِقُب اهلل ِعباَدُه إال امُلِذنب.

َباُب. 2 - مَلْ َيْلَتِحْق بناِدي الَفُروِسيةِّ إاِل الشَّ
إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

مل
يلتحْق
بنادي

الُفروسيِة
إالَّ

الشباُب

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

ال
يعاقُب

اهلُل
ِعباَدُه

إالَّ
املذنَب

إالَّ
املذنب

َحْرف نفي.
   مضارعٌ    ، وعالمُة      الظاهرُة عىل آِخِره.
، وعالمُة       الضمة الظاهرُة عىل آِخره. اسُم اجلاللة   
، وعالمُة        الظاهرُة عىل آِخِره. عباَد   

وهو مضاٌف واهلاُء: ضمرٌي مبني عىل الضمِّ يف حمل جرِّ
أداة

مستثنى      وعالمُة
وجيوز يف  )إال امُلذنِب( أن ُيْعَرَب َهَكذا:

. أداُة َحرْصٍ
.بدٌل من )عباَد( منصوٌب، وعالمُة

.

.

.

.
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َنَة فيام يأيت: جـ - ُأعِرُب الكلامِت امللوَّ

1 - قال عيلُّ بُن أيب طالب - ريض اهلُل عنه:

ال َيْرُجَونَّ َأَحٌد إال َربَُّه، وال يافنَّ إال َذْنَبُه.

2 - ال جْيني عىل املْرء إال َيُدُه.
3 - وقال الشاعُر: )٭(

لُِكــلِّ َداٍء َدَواٌء ُيْسَتَطـــــبُّ بِِه                               إال احَلاَمَقَة أْعَيــــْت َمْن ُيــَداِوهَيا

التـــدريُب احلاِدَي عرَش
ا، فُقلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َما َبِقي إالَّ  ْقَنا هِبَ 1 - عن عائشة - ريض اهلل عنها - قالْت: »َذَبْحَنا َشاًة َفَتَصدَّ

َها َبِقي إال َكتِفَها«. )٭٭( َكتِفَها َقاَل: ُكلُّ

َيْأُكْل  ُمْؤِمنًا، َوال  2 - عن أيب َسِعيد اخُلْدِريَّ - ريض اهلُل عنه - عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال ُتَصاِحْب إالَّ 
« )٭٭٭( َطَعاَمَك إال َتِقيُّ

أقرُأ احلديثني السابقني ثم، ُأجيُب عام يأيت:

ُح معناُه. أ - أرشُح احلديَث األوَل رشحًا ُيَوضِّ

ب - ملاذا هنى الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص عن مصاحبِة َغرْيِ املؤمِن؟

جـ - ما نوُع االستثناَءْيِن يف احلديِث األوِل؟

ُ َسَبَب الضبِِّط. د -َأضبُِط الفاَء يف »َكتِفَها« يف املوضعني، وُأبنيِّ

َنَة. هـ - ُأعِرُب الكلامِت امللوَّ

التـــدريُب الثايَن َعرَشَ
، وُأراعي ُشموَل أساليِب االستثناِء. أكتُب باختصاٍر عن إحَدى مجاعاِت النشاِط املدريسِّ

)٭٭٭( رياض الصاحلني. )٭٭( الرتمذي: 33.    )٭( البيان والتبيني )79/2(.  
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ِت البيوُت  صَحا الناُس يف إِحَدى ُجُزِر امُلحيِط اهلادئ َمْذُعوِريَن، فقد َتَزْلَزَل الناُس أْرضًا، واهندَّ
اِت التي كثريًا ما  اُن اجلزيرِة قد اعتادوا عىل هذه اهلزَّ كاِم، وكان ُسكَّ عىل ُمعَظِمِهم، ومات بعُضهم حتَت الرُّ

اَوًة ِمَّا َسَبَقها. ٍة. ولكنَّ هذه الزلزلَة أشدُّ رَضَ َترَتبُِط بانفجاراٍت ُبركانِيَّ
نْيَ مئًة  رِت اهلزُة اجلزيرَة وأصابت جزيرًة ُأْخَرى َتْبُعُد عنها خسني ِكياًل. وبلغ جمموُع امُلَتَوفَّ فقد دمَّ

وستنَي شخصًا.
ُة ُترِسُل املُعوناِت، فقد وصل إل اجلزيرِة ثالثون طائرًة يف يوٍم واحٍد  ْوليَّ وُل واهليئاُت الدَّ وَهبَِّت الدُّ
َعِت احلكومُة ُتوزُعها عىل امُلحتاجني حيُث يناُل الفرُد صاعًا  لًة بامُلَؤن واألغذيِة وبأطناٍن َدَواٍء. ورَشَ مَّ حُمَ
َوَل واهليئاِت قائاًل: »لقد  ا، وُيعَطى املحتاُج َثالَثة أمتاٍر ُقاَمشًا َيْكَتِس هبا. وقد شكر حاكُم اجلزيرة الدُّ ُرزًّ

َفِت امُلصاَب«. ا ِطْبَنا َنْفسًا باملساعداِت التي َخفَّ ِضْقَنا َذْرعًا بامُلصيبة أوَل األمِر، لكننَّ

2 - أْذُكُر ثالَث َمناَطَق وقعْت فيها زالزُل. ؟  ْولَّ 1 - َعالَم شكر حاكُم اجلزيرة املجتمَع الدَّ
3 - أذكُر بعَض اهليئاِت املوجودِة يف اململكة التي ُتِعنُي املنكوبني.

)ب( )أ(             
1 - َتَزْلَزَل الناُس أرضًا. لًة بامُلَؤِن.     1 - َوَصَل َثالُثوَن َطائِرًة حُممَّ

اَوًة ِمَّا َسَبَقها. 2 - َهِذِه الزلزلُة َأَشدُّ رَضَ واألغذيِة وبأطناِن َدواًء.      
3 - لقد ضْقَنا َذْرعًا بامُلصيبِة. 2 - ُيْعَطى املْحَتاُج َثالَثَة أْمَتاٍر ُقاَمشًا.   

4 - ِطْبَنا َنْفسًا بامُلَساَعَداِت. ا.      3 - يناُل الَفْرُد صاعًا رزًّ

ُد للدرس بالتذكري ببعض املنصوباِت السابقة. ٭   ُيَمهَّ

التَّـــــــــْميِــــــيــُز

األســــــــئلــة

اإليضــــــــاح ٭
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َنْت َدالَلَة ما  نَة باألزرق يف جمموعة األمثلة )أ( و)ب( َفأجُد أهنا َمنصوبُة وقد  َبيَّ 1 - ُأالِحُظ الكلامِت امللوَّ

َزْتُه. قبلها َوَميَّ

َنِت املراَد باألسامِء امُلْبَهَمِة  ا( قد َبيَّ 2 - فالكلامُت املّلونة باألزرق يف جمموعة )أ( )طائرًة، َدَواًء، ُقاَمشًا، ُرزًّ

ْتا  َ )الغاِمَضِة( السابِقة هلا. فكلمُة )طائرًة( يف املثال األول َميََّزْت كلمة )ثالثون( التي قبلها وَفرسَّ

دت املراَد منها، إذ حَيتِمُل العدُد )ثالثون( أن يكوَن طائرًة أو َسيَّارًة أو غرَي ذلك. وكلمُة )قامشًا(  وَحدَّ

ى هذه الكلامُت )طائرًة، قامشًا(  َحت املراَد بكلمة )أمتاٍر( وهكذا بقية األمثلة. ولذا ُتَسمَّ أيضًا َوضَّ

ُز عىل الَعَدِد والوزن كام يف املثال األول وعىل  ى ما قبَلها ُمَيَّزًا. ويُدلُّ هذا امُلَميَّ وأمثاهُلا مَتْيِيزًا ، وُيَسمَّ

املََساَحِة كام يف الثاين، وعىل الَكْيِل كام يف الثالث، وهو منصوب.

 َ نُة يف جمموعة )ب( وهي: )أرضًا، رَضاَوًة، َذْرعًا، َنْفسًا( منصوبٌة أيضًا ألهنا مَتْيِيٌز، إذ َبنيَّ 3 - والكلامُت امللوَّ

َدِت الزلزاَل بأنه أصاب األرَض، وليس  كلٌّ منها معنى اجلملِة املْبَهَمِة، فالكلمُة األوىل )أرضا( َحدَّ

حت املراد منه.. وكذا بقية األمثلة. وهذا  النفوَس َمَثاًل، وكلمة )رضاوة( َميَّزت معنى ما قبلها ووضَّ

النوع من التمييز أْصُلُه َفاِعٌل ، فنستطيُع أن نقوَل يف اجلملة األوىل: »َتَزْلَزَلِت األرُض بالناِس« ويف 

ُز ُيْفَهُم من اجلملة دوَن أن  اَوُتا«.. وهكذا بقيُة األمثلة. وهذا امُلَميَّ ْت رَضَ ْلَزَلُة اْشَتدَّ الثانيَة »َهِذه الزَّ

ُيْذَكَر َلْفُظُه ِفيها.

ُ املراَد ِمْن ُمْبَهٍم قبَله حيتمُل َمَعاين َعِديدًة. 1 - التمييُز: اسٌم نكرٌة ُيَبنيِّ
َلٍة َيْسبُق التَّميِيُز امُلراَد منه. ُز: امُلْبَهُم مْن اسٍم مل ُتْذَكر أْنَواُعه أو مُجْ 2 - امُلَميَّ

أستــنــــتـــُج
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التـــــدريُب األوُل
ُ نوَعه: ُ التمييَز فيام يأيت، وُأَبنيِّ ُأَعنيِّ

1 - }           { )يوسف: 4(.

2 - }            { )الزلزلة(.

3 - }           { )البقرة: 165(.

ٌة َذَهبًا؟ 5 - أعنَدَك ُأوِقيَّ 4 - َكَفُن املرِء بعَد املوِت أْذُرٌع ُقاَمشًا.  

رًا. 7 - زْن ِل ِكياًل ُسكَّ 6 - يف الفصل عرشوَن طالبًا.   

رُت َخاِطرًا لِسامِع النبأِ. 9 - َتكدَّ 8 - أيُّ الرُجلنْي أْقَوى َبْأسًا؟   

التـــدريُب الثاين
ًة - َحِديدًا - ِمرْتًا - َطرْيًا ًة - َذرَّ نافـذًة - عقاًل - ِمفتاحًا - استقامًة - ِفضَّ

أجعُل ُكلَّ كلمٍة ممَّا سبق متييزًا يف مجلة مفيدٍة مَع ُشُموِل نوَعي التمييز.

التـــدريُب الثالُث
أمأُل كلَّ فراٍغ مما يأيت بَتْميِيز مناسب:

ْت أختي مَئَة ِجَراٍم 2 - اشرَتَ 1 - ظهر يف اجلوِّ ِسَتَة َعرَشَ    

ْيِن 4 - يكيُل البائُع ُمدَّ 3 - متِلُك سعاُد ِمْثقااًل    

ْيِن. بالدَّ 6 - ضاق املِديُن    5 - ُقْطُر الدائرِة ثالثَة َعرَشَ    

8 -  اْنَخَفَضِت السَلُع ا.  ـ           ُرزًّ َق ِعصاٌم ب 7 - َتصدَّ

التـــــدريــــبــــــات

)شفوي(

)شفوي(

)صفي كتايب(
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التـــدريُب الرابُع
 ُ ُل الفاعَل يف اجلمل اآلتية إىل مَتييز مجلٍة. وأضبُط آخَره باحلركة عىل شكل املثال األول، وُأَغريِّ ُأَحوِّ

ما يلزم:

َن الفِقرُي َحااًل. سَّ 1- حَتَ َنْت َحاُل الَفِقرِي.                 سَّ 1 - حَتَ

ُة املريِض البارحَة. 3 - ساءْت ِصحَّ 2 - ازداَد َغَضُب القائِد عىل جنوِدِه.   

5 - َصُغَر َحْجُم السيارات اجلديدِة. 4 - يكُثر َعَدُد الَبعوِض يف أوقاِت االعتدال.  

7 - َنَقَص َوْزُن هذِه السلعة. 6 - يرتفُع َثَمُن النْفِط يف األزَماِت.    

التـــدريُب اخلامُس
ِسبـــــاق

َم باألمس ِسَباٌق كبرٌي لِلَعْدِو اشرتك فيه أْلٌف وسبعون ُمتسابقًا. وقد اجتمع َلِفيٌف كبرُي من  ُنظِّ

اسًة، وأْبَلَغ أثرًا يف حتريِك امُلباراِة، وبدأ السباُق الساعَة الرابعَة  جني الذين كانوا أَشدَّ من املتسابقني مَحَ املتفرِّ

ِميسًا له. واستغل  حَتْ َيْعِرُفه  ُيَناِدي من  وا وكلٌّ  َل احلارضون وَكربَّ َفَهلَّ عرصًا وانطلَق املتسابقون مجاعاِت 

اِت، وَكان َمِعي ابني الصغرُي فلامَّ رأى  َباِت وامُلَكرسَّ املَناَسَبَة الَباعُة فصاروا َيْمُشوَن َويبيُعوَن الناَس املرطَّ

الباعَة قال: يا أيب أشْعُر باجلوِع والظمأِ، فاْشرَتِ ل كيسًا ُفْسُتقًا وُزَجاَجًة َماًء، فاشرتيُت له، وبعَد قليل ضاَق 

َباِق. ِع ببقيِة السِّ َمتُّ رُت الَعْوَدَة إىل املْنِزِل دوَن التَّ الصغرُي صْدرًا باجُلُلوِس، فلام رأيُت ذلك منه َقرَّ

أ -  أقرُأ القطعَة، ثم ُأجيُب َعامَّ يأيت.

1 - َمْن كاَن أشدَّ محاسًة يف هذه املباراِة؟

2 - متى َشَعَر االبُن الصغرُي بالظمأِ  واجلوِع؟

) كتايب صفي (
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3 - ملاذا مل َيسَتْمتِِع األُب باملباراِة؟  
لنَي؟ 4 - ما األطعمُة التي ال أشرتهيا من الباعِة امُلَتجوِّ  

ب - أستخرُج من القطعة:
2 - َنائَب فاعل، مع بيان ِفْعَله. َم عىل الفاِعِل.   1 - مفعواًل به تقدَّ  

4 - مفعواًل ألجله. 3 - حااًل وأعربه.      
ا. جـ - أستخرُج من القطعة: مثالني فيهام ألٌف ال تنطق، ومثالني فيهام ألف زائدة خطًّ

د - أستخرُج من القطعة ما يأيت:
2 - ثالثَة أمثلٍة لتمييِز اجلملِة. 1 - ثالثَة أمثلة لتمييِز االسم.     

التـــدريُب السادُس
أ - مثاالن معربان:

ًة. َف الطبيُب للمريِض عرشيَن َحبَّ 1 - رَصَ

2 - َنَقَصِت البَِضاعُة ِسْعرًا .

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

نقصــْت
البضاعُة

ســعــــرًا

ْأنيث. نقص: فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل الفتح. والتاُء للتَّ
فاعٌل مرفوع، وعالمُة رفعه الضمة الظاهرُة عىل آخِرِه.

متييز منصوٌب، وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آخره.

َصـــَرَف
الطبيُب

للمريِض
عرشين
َحــبَّــًة

فعٌل ماٍض مبنٌي عىل الفتح.
فاعل مرفوع، وعالمُة رفعه الضمُة الظاهرُة عىل آخِره.

الالُم حرُف جر، واملريِض اسم جمرور بالالم، وعالمُة جره الكرسة الظاهرُة حتت آِخِره.
مفعوٌل به منصوب، وعالمُة نصبه الياُء ؛ ألنه ملحق بجمِع املذكر السامل.

متييٌز منصوب، وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آخِره.
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ب - أشارُك يف اإلعراب:
وَن اليوَم ثالثوَن َطالبًا. 1 - احَلارِضُ

2 - ُيرْشُق املؤمُن َوْجهًا.

جـ - ُأعِرُب ما يأيت:
2 - َثَمُن املِذَياِع َسبُعوَن َريااًل. 1 - }            { )مريم: 4(.    

4 - ُبنَِي ِمَئَتا ِذَراٍع ُسورًا. 3 - أخَذْنَنا ُحْزَمًة َحَطبًا.      

التـــدريُب السابُع
ُســـُن - َمَكــَث - َيْكـُثُر - َســاَق - َســِعَد. ُع - َتْرَغبِــنَي )يف( َنْلَبُس - حَيْ َحـــَمَل - ُأَوزِّ

 ُ ًا حتت التمييز وُأبنيِّ أجعُل ُكلَّ فعٍل مما سبق يف مجلٍة مفيدٍة مشتملٍة عىل متييز اسٍم أو مجلٍة، وأَضُع َخطَّ
نوَعه عىل َشْكل املِثال اآليت:

: صىلَّ يف املسجد ِستٌة وأربعون َشْخصًا. )نوعه: متييز اسم(. َصىلَّ

التـــدريُب الثامُن
أكتُب مقااًل يف حدوِد سبعِة أسُطٍر عن موضوٍع أختارُه بحيث يشتمُل عىل عدٍد من أمثلِة التمييِز.

احلارضون
اليــــوَم

ثالثوَن
طـــالـبًا

مرفوٌع، وعالمةُ    ألنه    
، وعالمُة    الظاهرُة عىل آِخِره. ظرُف   

، وعالمُة    ألنه   بجمع خرٌب   
، وعالمُة    عىل    

ُيشــِرُق
املــؤمُن
وجــهًا

، وعالمُة فعٌل     
، وعالمُة   ا لظاهرُة      

، وعالمُة      

إعـــــــــــــــراهباالكلمــــــــة

.

.
.
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اًل: األعــــداُد مــن 1 - 10 َأوَّ    

ُن املبنى من  يف بلدتنا مكتٌب واحٌد للربيد، يعمُل به ثالثة موظفني من بينِهم ُموزٌع للربيد، ويتكوَّ

ُغرفتني اثنتني يف إحدامها مكتب املدير ويف األخرى ُموظفان اثنان َوَيتبُع املكتب سيارٌة واحدٌة َتسرُي بني 

خس ُقرًى متجاورِة وَعرِش هجٍر، وعرشِة بساتنَي ُمنترشٍة حوهَلا.

1 - ما وظيفُة مكتب الربيِد؟

2 - ماذا يعمُل موظفو الربيد؟

3 - ما الفرُق بني القريِة واهلجرِة؟

)ب( )أ(         

1 - َيْتبُع املكتَب سيارٌة واحدٌة. 1 - يف بلدتنا مكتٌب واحٌد.   

2 - يتكون املبنى من غرفتني اثنتني. 2 - يف الُغرفِة األخرى ُموظفاِن اثنان.  

3 - تسري بني خِس قًرى متجاورٍة. 3 - يعمل به ثالثُة موظفني.   

4 - تسري بني َعرْشِ هجٍر. 4 - تسري بني عرَشِة بساتني.   

َراُبُه، مَتْيِـــــيُزه ـْ الَعـــــَدُد تـذكيـــُرُه وَتْأنِيـــُثه، إعــــ

اإليضــــــــاح ٭

األســــــــئلــة
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نَة باللون األزرق أجُد أن منها أعدادًا مذكرة هي: )واحد، اثنان، خس، عرش(  1 -أالحظ الكلامت ا مللوَّ

َوأِجُد أعدادًا مؤنثة هي )واحدة، ثالثة، عرشة(.

)مكتب،  املعدود:  ألن  مذكرين،  جاءا  قد  واثنان(  )واحد  العددين  أِجُد  )أ(  املجموعة  أمثلة  ففي   -  2

املعدود )سيارة، غرفتني(  اثنتني( ألن  موظفان( مذكر وجاءا مؤنثني يف جمموعة )ب(: )واحدة: 

مؤنث، فهام يطابقان املعدود فيذكران إذا ذكر، ويؤنثان إذا أنث.

أستنتج أن العددين: واحد واثنني يطابقان املعدود تذكريًا وتأنيثًا.

3 - عندما أنظُر إىل بقية أمثلة املجموعتني )أ، ب( أجُد األعداد امللونة تالف املعدوَد يف التذكري والتأنيث 

فالعددان )ثالثة( و)عرشة( يف )أ( جاءا مؤنثني ألن املعدوَد )موظفني( و)بساتني( مذكر، والعددان 

)خس( و)عرش( يف )ب( جاءا مذكرين ألن املعدود )قرى( و)هجر( مؤنث وهكذا بقية األعداد 

كلها مفردة أي ليست مركبة وال معطوفة.

أستنتُج أن األعداد من ثالثة إىل عرشة تالف املعدود تذكريًا وتأنيثًا. 

4 - عندما أعيُد النظر يف األمثلة السابقة أالحُظ أن العددين )اثنان واثنتني( يعربان إعراب املثنى رفعًا 

باأللف ونصبًا وجرًا بالياء كام يف املثال الثاين من املجموعة األوىل والثانية، أما بقية األعداد واحد 

ومن ثالثة إىل عرشة فإهنا تعرب إعراب األسامء املفردة.

أخريًا أالحُظ أنَّ األسامء الواقعَة بعَد األعداِد املفردة من )ثالثة( إىل )عرشة( قد جاءت مجيعًا جمرورة 

باإلضافة )موظفني، بساتني، قرى، هجر( وتسمى متييزًا. أما العددان )واحد( و)اثنان( فال حيتاجان إىل 

متييز، ألن املعدود يتقدُم عليهام.



71

التـــدريُب األوُل 
ُ املذكر واملؤنث: ُ العدد وُأبنيِّ َأقرُأ اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة اآلتية ثم ُأعنيِّ

قال اهلل تعاىل:

1 - }            { )البقرة: 196(.  

2 - }           { )احلاقة: 7(.  

3 - }          { )اإلرساء: 101(.  

أ - تذكري العدد وتأنيثه:

1 - العددان )واحد واثنان( يطابقان املعدود تذكريًا وتأنيثًا.

2 - األعداد من )ثالثة إىل عرشة( ختالف املعدود تذكريًا وتأنيثًا.

ب - إعراب العدد:

1 - األعداد املفردة واحد وثالثة إىل عرشة تعرب إعراب األسامء املفردة.

2 - العددان )اثنان واثنتان( يعربان إعراَب املثنى.

جـ - مَتييُز األعداِد:

1 - العدداِن )واحد واثنان أو اثنتان( ال حيتاجان إىل متييز.

2 - األعداُد من )ثالثة إىل عرشة( يكون متييزها مجعًا جمرورًا باإلضافة.

أستــنــــتـــُج

التـــــدريــــبــــــات

)شفوي(



72

4 - عن النواس بن سمعان - ريض اهلل عنه - أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: »قال اهلل - عز وجل -: يا اْبَن آدم ال 

تْعجَزنَّ َعْن أربِع ركعاٍت يف أول النهاِر أْكفَك آِخَرُه«.

5 - عن القاسم بن ممد قال: سمعت عائشة - ريض الل عنها - تقول: »كانْت َصالُة رسوِل اللِ ملسو هيلع هللا ىلص من 

الليِل عرَش ركعاٍت....«.

التـــدريُب الثاين
أجيُب عن األسئلِة اآلتيِة بجمٍل مفيدٍة:

1 - كم سنة دراسية يف املرحلتني املتوسطة والثانوية؟

2 - ما جمموع أركان اإليامن؟

3 - ما عدد أشواط الطواف حول الكعبة؟

4 - كم ميناء يف اململكة؟

5 - كم يومًا دراسيًا يف األسبوع؟

6 - كم حمطة إذاعية يف اململكة؟

التـــدريُب الثالُث
أمأُل الفراغ فيام  يأيت بلفظ عدد مناسب:

1 - أهديُت ألمي هدية

2 - األشهر احلرم    أشهر.

3 - تصفحت كتابني

4 - ثلث الشهر     أيام.

5 - عدد أصابع اليدين    أصابع.

)شفوي(

)كتايب صفي(

.

.
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التـــدريُب الرابُع
أضُع متييزًا مناسبًا يف املكان اخلايل مما يأيت، وأْضبُِط آخرُه بالشكل:

1 - يف  حينا ست    للبنات.

2 - أفراد أرسيت ستة

حائطية. 3 - يف مدرستنا خس    

4 - األسبوع سبعة

5 -عدد أصابع الرجلني عرش

6 - عدد ركعات صالة الظهر أربع

التـــدريُب اخلامُس
أضبُط آخر ألفاظ األعداد اآلتية ومتييزها بالشكل:

1 - صليت أربع ركعات قبل الظهر.

2 - سأصوم ستة أيام من شوال.

3 - سعيت بني الصفا واملروة سبعة أشواط.

4 - يف احلديقة ثالث نخالت مثمرة.

5 - تصدقت بتسعة رياالت.

6 - حفظ خسة طالب القرآن الكريم كاماًل.

)كتايب صفي(

.

.

.

.
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التـــدريُب السادُس
أعيُد كتابة اجلمل اآلتية مع حتويل األرقام إىل ألفاظ وتغيري ما يلزم وضبط آخر العدد والتمييز بالشكل: 1 

- خصص للغة العربية )6 حصص( يف األسبوع.

2 - توىل اخلالفة بعد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  )4 خليفة(.

3 - أبواب اجلنة )8 باب( وأبواب جهنم )7باب(.

4 - عدد ركعات صالة العرص )4 ركعات(

5 - يدخل الطفل املدرسة وعمره )6 سنوات(.

6 - يف املدرسة )6 فصل(.

التـــدريُب السابُع
أماُل الفراغ فيام يأيت بام يناسبه مما بني القوسني:

1 - دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب ست     )دولة، دول(

2 -  عدد منارات احلرم تسع    )منارات، منارة(.

3 - للطائرة    عجالت )ثالثة، ثالث(.

4 - يف اليد الواحدة    أصابع )خس، خسة(.

5 - اشرتيت ثالثة    )قلام، أقالم(.

6 - احفظ من القرآن سبعة    )جزء، أجزاء(.

التـــدريُب  الثامُن
أضع كل عدد من األعداد التالية يف مجلتني مفيدتني بحيث يكون متييزها يف األوىل مذكرًا ويف الثانية 

مؤنثًا:

7 - 6 -  5 - 9 - 4 - 3
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التـــدريُب التاسُع
أ - مثــــــال معرب:

كافأِت املدرسُة ثالَث طالباٍت.   

ب - أشارك يف اإلعراب: 
حرض طالبان اثنـــاِن.

جـ - ُأعــــِرُب مــــا يــأيت:

1 - سورة الفاحتة سبع آيات.  

2 - حفظت خسة أجزاء.  

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

كافأت

املدرسُة

ثالَث

طالباٍت

كافأ فعل مايض مبني عىل الفتح والتاء حرف للتأنيث.

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره وهو مضاف.

مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة حتت آخره.

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

حضـــر

طالبـان

اثــنـــان

مبنيٌّ عىل الفتح.     

، ألنه    مرفوع وعالمة رفعه   

، وعالمة    ألنه ملحق بـ. صفة )لطالبان(   

.

.
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ثـانيــًا: األعـــداُد من 11 - 19    

جمموُع الرسائل التي جُتمُع يف مكتِب الربيِد يف بلدتِنا تتلُف من يوٍم آلخر، فيوم تبلغ إحدى عرشَة 

رسالًة ويوم تصل إىل اثنتي عرشة رسالًة، وتزيد إىل سبَع عرشَة رسالًة ويف األسبوع يصُل إىل املكتب أحَد 

ْم إليه اثنا عرش طردًا، وقد تزيد إىل تسعة عرش طردًا، ويقوم املكتب ببعثها إىل  عرَش طردًا، وأحيانًا ُيسلَّ

الربيد املركزي ويستقبُل مثَل هذا العدِد تقريبًا، وقد قلَّ عدُد اخلطاباِت يف السنواِت األخريِة بعد انتشار 

اهلاتِف.

1 - ما الفرُق بني الرسائل والطروِد؟

2 - ملاذا قلَّ عدُد الرسائِل بعَد انتشاِر اهلاتِف؟

3 - ما الفرق بنَي مكتِب الربيِد والربيِد املركزي؟

)ب( )أ(          

1 - جمموع الرسائل إحدى عرشَة رسالة. 1 - يصل أحَد عرَش طردًا.    

2 - تصل إىل اثنتي عرشَة رسالًة. 2 - يسلم إليه اثنا عرَش طردًا.   

3 - تزيد إىل سبَع عرشَة رسالًة. 3 - تزيد إىل تسعَة عرَش طردًا.   

َراُبُه، مَتْيِـــــيُزه ـْ الَعـــــَدُد تـذكيـــُرُه وَتْأنِيـــُثه، إعــــ

األســــــــئلــة

اإليضــــــــاح ٭
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فيها  النظر  أمعنُت  وإذا  جزأين،  من  مركبة  فأجدها  ب(  )أ،  جمموعتي  يف  امللونة  األعداد  أتأمُل 

كانا  لو  كام  للمعدود  مطابقان  عرَش(  واثنا  عرَش،  )أحَد  يف  واثنني(  )واحدا  األول  اجلزء  أن  فسأالحظ 

مفردين، فيقال )أحد( إذا كان املعدود مذكرًا كام يف جمموعة )أ( و)إحدى( إذا كان مؤنثًا كام يف جمموعة 

)ب(، وكذا )اثنان، واثنتان( أما بقية األعداد من )ثالثة إىل تسعة( فتخالف املعدود، فاجلزء األول )تسعة( 

يف )تسعَة عرَش( أنث ألن املعدود )طرًدا( مذكر، ويف جمموعة )ب( مؤنث ألن املعدود )رسالة( مؤنث. 

أما اجلزء الثاين )عرشة( فإنه إذا ركب يطابق املعدود تذكريًا وتأنيثًا فهو يف جمموعة )أ( مذكر ألن املعدود 

)طردًا( مذكر، ويف جمموعة )ب( مؤنث ألن املعدود )رسالة( مؤنث.

َبت األعداد )واحد( ومن )ثالثة إىل تسعة( مع العرشة فإهنا مبنية عىل فتح اجلزأين يف حمل  إذا ُركِّ

رفع أو نصب أو جر حسب موقعها، فـ )أحَد عرَش( يف املثال األول من )أ( مبني عىل فتح اجلزأين يف حمل 

رفع فاعل، و)تسعَة عرَش( يف املثال الثالث مبني عىل فتح اجلزأين يف حمل  جر بـ )إىل( وهكذا بقية األمثلة 

يتلف إعراب العدد املركب باختالف موقعه.

ُأالحُظ أن األسامء الواقعة بعد العدد يف األمثلة السابقة جاءت بعد األعداد املركبة يف )أحَد عرَش( 

إىل )تسعَة عرَش( مفردًا منصوبًا )طردًا، رسالة( وتسمى متييزًا.

أ - تذكري األعداد املركبة وتأنيثها:
1 - العددان املركبان )أحَد عرَش واثنا عرَش( يطابقان املعدود تذكريًا وتأنيثًا.

2 - األعداد املركبة من )13 إىل 19( يالف اجلزُء األوُل منها املعدود تذكريًا 
وتأنيثًا، ويطابقه لفظ )العرشَة(.

ب - إعراُب العدد املركب:
1 - الَعَدَداِن )اثناِن واثنتاِن( ُيعرَباِن يف اإلفراِد والرتكيِب إعراَب امُلَثنى،

أستــنــــتـــُج
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التـــــدريــــبــــــات

التـــدريُب األوُل                  

َر وامُلؤنََّث: ُ امُلَذكَّ ُ العدَد، وُأَبنيِّ أقرُأ اآلياِت الكريمَة واحلديث الرشيَف، ُثمَّ ُأَعنيَّ

أ - قال اهلل تعاىل:

1 - }                 { )البقرة : 60(.  

{ )يوسف 4(.       { - 2

3 - }                 { )التوبة: 36(.

 ب - من اهَلْدِي النبويِّ الرشيِف:

َعن عائشة - ريض اهلل عنها - أن النبيِّ - صىل اهلل عليه وسلم - »ما كاَن يزيُد يف رمضاَن وال يف   
ة َرْكــَعــــًة«. )٭( غرِيِه عىل إْحَدى َعرْشَ

التـــدريُب الثاين       

ٍب: أجيُب عن األسئلة اآلتيِة بُجَمٍل مشتملة عىل عدد ُمَركَّ

وُتْبنى )عرشُة( معهام عىل الفتح.
فتِح  عىل   ُتْبَنى   ) َعرَشَ تِْسَعَة  إىل  عرَش  وثالَثَة  عرَش  )أحَد  املركبُة  األعداُد   -  2

ها َحْسَب َموِقِعها من اإلعراب. اجُلْزأْيِن، ويكون ملُّ
جـ - مَتْييُز الَعَدد املركب:

( يكون مَتْييُزها ُمْفردًا منصوبًا.  األعداُد ) مْن أَحَد َعرَشَ إىل تسعَة عرَشَ

٭  فقة السنة: )206/1(.

)شفوي(

)شفوي(



79

1 - َكْم ُعمُرَك؟

2 - كم يومًا دراسيًا يف ثالثِة أسابيع؟

ِة الثالث؟ 3 - كم سنًة دراسيًة يف املراحِل التعليميَّ

4 - َما جمموُع أركاِن اإلسالِم واإليامن؟

5 - ما جمموع أشواط الطواف والسعي؟

التـــدريُب الثالُث
ٍب مناسب: أمأُل الفراَغ فيام يأيت بلفِظ عدٍد ُمركَّ

سنًة. 1 - ُعمُر أخي   

2 - الفصُل الدرايسُّ    ُأسبوعًا.

قصًة. 3 - كتبْت طالباُت الفصل   

حديثًا رشيفًا. 4 - أْحَفُظ   

ُن املَْعِرُض من اْثَنْي    َجَناحًا. 5 - يتكوَّ

6 - عدد ركعات الصلوات اخلمس    ركعًة.

التـــدريُب الرابُع
كل: َأَضُع مَتْييزًا مناسبًا يف املكان اخلايل ممَّا يأيت، وأضبُط آِخَره بالشَّ

ة 1 - يف حديقِة منِزلنا تِْسَع َعرْشَ

2 - يف مكتبِة الفصِل ثامنيَة َعرَشَ

َحائِطيًَّة. ة     3 - يف مدرَستَِنا ْخَس َعرْشَ

4 - الشارُع مضاٌء باْثَنْي َعرَشَ 

)كتايبُّ صفي(

)كتايبُّ صفي(
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ةَ  ْيَنا الرتاويَح ثالَث َعرْشَ 5 - َصلَّ

َة    بُِمَناَسَبِة العيِد. 6 - َوَصَلنِي ِمْن أصدقائي اْثَنَتا َعرْشَ

التــــدريُب اخلامُس
ْكلِ: أضبُط آخَر ألفاِظ األعداِد اآلتيِة ومَتْيِيَزَها بالشَّ

1 - نِصُف الشهِر خس عرشة ليلة.

2 - أثمرْت يف مزرعتِنا عرش َنَخالت.

3 - قمُت بزياِرة اثنتي عرشة مدينة يف اململكِة.

4 - درسُت يف الفصِل األوِل أحد عرش موضوعًا يف القواعِد.

5 - يف الفصل أربعة عرش طالبا.

6 - يف الفصل أربع عرشة طالبة.

التــــدريُب السادُس
ُأعيــــُد كتــابَة اجُلمِل اآلتيِة بعد حتويل األرقاِم إىل ألفاٍظ والتغيري يف مَتييِزها بام يلزُم، وأضبُِط آِخر 

العدد والتمييِز بالشكل:

1 - النهاُر 12  )ساعة( غالِبًا.

2 - كلامُت األذاِن 15 )كلمة( واإلقامة 11 )كلمة(.

ُمون جوائِِزهم. 3 - رأيُت 12 )طالب( َيَتَسلَّ

وكيَِّة. ى الشَّ 4 - َتمَّ حَتْصنِيُ 11 )فتاة( و14 )فتى( ِضدَّ احُلمَّ

5 - يف املدرسة 13 )فصل(.

6 - عدد شهور السنة 12 )شهر(.

.
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التـــدريُب السابُع
أمأُل الفراَغ فيام يأيت بام ُيناِسُبه مِمَّا َبنْيَ الَقْوسنْي:

)َمناراٍت، َمنارًة(. 1 - عدُد منارات احلرِم تِسُع       

.) َة، أَحَد َعرَشَ )إْحَدى َعرْشَ َ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  سَنَة    اهلجرية.               2 - ُتُويفِّ

.) )َثالَث َعرْشَة، َثالَثَة َعرَشَ اهلجرية.       اِب اخلالَفَة َسَنَة    3 - توىلَّ عمُر بُن اخَلطَّ

)سورًة، سورًا(. َة       4 - أحفُظ ِمَن القرآِن تِْسَع َعرْشَ

)سنًة، سنواٍت(. َة         5 - ُعْمِري أربَع َعرْشَ

)ثالثُة، ثالُث(. 6 - للطائرة     عجالٍت.          

التـــدريُب الثامُن
رًا ويف الثانية مؤنثًا: لَتنْيِ مفيدتني، بحيُث يكوُن مْتيِيُزَها يف األوىل ُمَذكَّ أَضُع ُكلَّ عدٍد ِمَن األعداِد اآلتية يف مُجْ

.19 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 

التـــدريُب التاسُع
أ - مثـــال معرب:

أعطيُتَك اْثَنْي َعرَشَ ريااًل.

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

أعطيتك

ْي ـَ اثنـ

أعطى: فعٌل ماٍض َمْبنِيُّ عىل السكون َينصُب مفعوَلني، والتاُء: ضمرٌي مبنيٌّ عىل الضمِّ 

يف حمل رفِع فاعٌل، و الكاُف: ضمرٌي مبنيُّ عىل الفتِح يف حملِّ نصٍب مفعوٌل به أول.

مفعوٌل به ثاٍن منصوٌب، وعالمة نصبِه الياُء؛ ألنه ملحٌق بامُلَثنَّى.

.

.

.
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مبنيٌّ عىل السكون، والتاُء: ضمرٌي َرأى:    

لِّ نصب مفعول به. اسٌم مبنيٌّ عىل       يف حَمَ

، وعالمُة    الفتحة الظاهرُة عىل آخره.    

(، وعالمُة      الظاهرُة عىل آخره. اسٌم    بـ )  

جـ - ُأعرُب ما يأيت:
َة رسالًة. 1 - َوَصَلْتنِي اْثَنَتا َعرْشَ

2 - اْفَتَتَحِت الوزارُة تسَع َعرْشَة مدرسًة.
3 - تّرج هذا العام أربع عرشة طبيبة.

التـــدريُب العارُش
راسة، وتسَع ُغرٍف ُتستخدُم لإلدارِة  ُن َمْبَنى مدرستَِنا من طابَقنْي اْثَننْي َيُضمُّ اثنْي َعرَشَ فصاًل للدِّ َيتَكوَّ

وقاعتان  واحٌد  وْمَترَبٌ  اثنان  وملعبان  واحدُة  واسٌع وحديقٌة  ذلك. وهبا مسجٌد  واملخترِب وغري  واملكتبِة 

َغِة  ِة واللُّ بَِيِة اإلسالميَّ اًم، ِمْنُهم سبعُة معلِّمني للرتَّ اِْثنَتاِن لْلَحَفالِت واملحارضاِت، ويعمُل هبا سبعَة َعرَشَ معلِّ

. ِة املوادِّ العربّيِة وعرشُة معلمني لَِبِقيَّ

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

ب - أشارُك يف اإلعراب:
رأيُت َسْبَعَة َعرَشَ طائرًا عىل الشجرِة.

عرَش

ريااًل

لَّ له من اإلعراب. اسٌم مبنيٌّ عىل الفتِح ال حَمَ

متييٌز منصوُب، وعالمُة نصبِِه الفتحُة الظاهرة عىل آخِره.

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

رأيــُت

سبعة عرش

طـــائرًا

عـــلــى 

الشجرة

.

.
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أ - أقرُأ القطعَة السابقَة، ثم أستخِرُج ما يأيت:

1 - ُكلَّ َعَدٍد ُمفرٍد، وأذكُر سبَب تذكرِيه أو تأنيثه.

بًا مبنيًا عىل فتِح اجُلْزأْين. 2 - عددًا ُمَركَّ

بًا ُجْزُءُه األوُل معرٌب. 3 - عددًا ُمَركَّ

4 - مَتْيِيزًا مفردًا منصوبًا، وآخَر جمرورًا.

نَة. ب - ُأعِرُب الكلامِت امللوَّ

التـــدريُب احلادَي َعرَشَ

أَمثُِّل مِلَا يأيت يف مُجٍل مفيدٍة مع مراعاة اختالِف مواِقِع العدِد من اإلعراب:

2 - عدٍد مفرٍد متييُزه مذكٌر. 1 - عدٍد مفرٍد متييُزه ُمَؤنٌَّث.   

ٍب ُجْزُؤُه األوُل مثنًّى مؤنُث. 4 - عدٍد ُمَركَّ 3 - عدٍد تمييُزه جمُع مذكٍر سالٌم.   

6 - عدٍد ال حَيتاُج إىل متييٍز. 5 - عدٍد مركٍب مبنيٍّ عىل فتِح اجُلْزَأْين.  

8 - عدٍد متييُزه مجُع مؤنٍث سامٌل. 7 - عدٍد متييُزه مفرٌد.    

التـــدريُب الثايِن َعرَشَ

أكتُب موضوعًا أحتدُث فيه عن منزيل وعدِد ُغَرِفِه، وأفراِد أرسيت مع ذكر أْعامِر إخواين وأخوايت مِمَّْن 

َتِقلُّ أعامُرهم عن ِعرشين سنًة، مع مراعاة كتاَبِة األعداِد بالكلامِت.
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َيى  ْمَت يا حَيْ ، وُأريُد أْن أعرَف ماذا َتَعلَّ رايسِّ َجَلَس الوالُد مع  أبنائِه وقال: لقد َقْرَبْت هِنايُة العاِم الدِّ

ِمن الرياضياِت، فقال االبُن: لقد تعلمُت أشياَء كثريًة، فاليوُم أربٌع وعرشون ساعًة، والساعُة ِستُّون دقيقًة، 

واأُلسبوُع الدرايسُّ ِمَئٌة وعرشون ساعًة، والشهُر يكوُن ثالثنَي يومًا أو تسعًة وعرشين يومًا، وقد تعلمُت 

ِة  ْم سنَة يف َعرَشَ َب األعداِد يف بعِضها، فاْسَأْل يا أيب، َعامَّ شْئَت. فقال الوالُد: إذا كان القرُن ِمَئَة عاٍم َفكَّ رَضْ

قروٍن؟

فقال االبُن: يف عرشِة القُروِن ألُف سنٍة.

ْبَنا النتيجَة يف ِمْثِلَها فكْم حاصُل الرْضِب؟ فقال االبُن: يكوُن  فقاَل الوالُد: هذا حسٌن، ولكْن إذا رَضَ

َياضــيَّاِت،  احلاِصُل ِمْلُيوَن َسَنًة، َأَلْيَس كذلَك يا أيب؟ فقال: بىل، ولكْن سأستخدُم هذه املرَة القواِعَد والرِّ

َفَثنِّ ياحييى )ِمئَة وألفًا وِمْليونًا( َوَضْع ُكالًّ منها يف مجلة مفيدٍة.

فقال حييى: مل َأدرِس امُلَثنَّى بعُد يا أيب، فاسأْل أخي عاِداًل. فقال الوالُد: أجْب يا عاِدُل. فقال عادُل: 

. حرض احلفَل ِمَئَتا َرُجٍل، وباَع التاجُر بَِأْلَفْي رياٍل، وبلَغ عدُد احلجاِج هذا العاَم مليويَنْ حاجَّ

فقاَل الوالُد: أْحَسْنُتاَم، َفُكلٌّ منُكاَم ُمْتِقٌن لُِدُروِسِه.

األســــــــئلــة

1 - ملاذا جلس الوالُد مَع أبنائه؟

2 - ما عالقُة قواعِد اللغة العربيِة بغرِيها مَن املواد؟

 ثالثًا: ألفاُظ الُعُقوِد واألعداُد امُلتَعاطَِفُة واملَِئُة واأللُف واملِْلُيون وُمَضاَعَفاُتَا:

الَعـــــَدُد تـذكيـــُرُه وَتْأنِيـــُثه، إعــَْراُبُه، َتْميِــيُزه
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)ب(  )أ(         

1 - اليوُم أربٌع وعرشون ساعًة. 1 - الساعُة ِسّتون دقيقًة.   

2 - الشهُر يكوُن تسعًة وعرشين يومًا. 2 - الشهُر يكوُن ثالثني يومًا.   

3 - األسبوُع الدرايسُّ ِمَئٌة وعرشون ساعًة.       

)د( )جـ(         

1 - حرَض احلفَل ِمئَتا َرُجٍل. 1 - الَقرُن ِمَئُة عاٍم.    

2 - باَع التاجُر بألَفْي رياٍل. 2 - يف عرشِة الُقروِن ألُف سنٍة.  

. 3 - بلَغ عدُد الحجاِج هذا العاَم ِمليوَنْي حاجٍّ 3 - يكون الحاصُل مليوَن سنٍة.   

وَن، وثالثنَي(. واألعداُد من  1 - ُأالحُظ اجلملَتنْي يف جمموعِة )أ( َفأجُد أهنام اْشَتَمَلَتا عىل العدَدْين )ِستُّ

ى ألفاَظ العقوِد، وهي تلزُم صورًة واحدًة. من حيُث التذكرُي والتأنيُث،  )عرشيَن إىل تسعنَي( ُتسمَّ

سواء أكاَن التمييُز مذكرًا كام يف )ثالثني يومًا( أم مؤنثًا كام يف )ستون دقيقًة(.

أهنا  فأجُد  )أربٌع وعرشون( و)تسعًة وعرشين( و)ِمَئٌة وعرشون(  أتأمُل األعداَد يف جمموعة )ب(   - 2

مكونٌة من عدٍد مفرٍد )أربٌع، تسعًة، مئة( وقد ُعِطَف عليها لفٌظ من ألفاِظ العقود )عرشون( وال 

يكون العطُف هنا إال بالواِو، وقد ُروِعَي فيها ما َعَرْفُت من أّن األعداَد من ثالثٍة إىل تسعٍة ُتالُف 

املعدوَد تذكريًا وتأنيثًا، أما لفُظ الَعْقِد فيلزُم صورًة واحدًة، وكذا املَِئة.

٭    يطلُب املعلم أمثلًة للعدد تشمُل املعدوَد مذكرًا ومؤنثًا، ُتكتُب يف السبورِة وُتناَقُش من حيُث املطابقُة واملخالفة.

اإليضــــــــاح ٭
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3 -ُأْمِعُن النظَر يف أمثلة جمموَعتْي )جـ، د( فأجُد األعداَد )ِمَئُة وألُف ومليوَن( ومضاعفاتا )ِمَئَتا وألفْي 

( لزمْت صورًة واحدًة سواء أكان متييُزها مذكرًا كام يف املثال األوِل من  )جـ( ويف أمثلِة )د(  ومليويَنْ

كلها، أم ُمَؤنَّثًا كام يف املثالنْي الثاين والثالث من )جـ(.

4 - ُأعيُد النظر يف األعداِد السابقِة فأجُد أّن ألفاَظ العقوِد ُتعرُب إعراَب مجِع املذكِر السامل رفعًا باأللف، 

ا بالياء؛ ألهنا ُملَحَقٌة به، فالعدُد )ستون( خرٌب للمبتدأ قبَله مرفوٌع وعالمة رفعه الواو،  ونصبًا وجرَّ

ا )املَِئُة واأللُف واملليون( فُتْعَرُب إعراَب  و )ثالثني( خرٌب لـ )كاَن( منصوٌب وعالمة نصبه الياء. أمَّ

َفُتْعرُب إعراَب املثنَّى كام يف جمموعة )د(،  األسامِء املفردِة. أما مثناها ) )ِمَئتان وألَفاِن ومليوناِن(، 

ا ونصبًا بالياء، كام يف املثالني الثاين والثالث. رفعًا باأللِف كام يف املثاِل األوِل، وجرَّ

5 - أتأمُل األمثلَة مرًة ُأخرى، فأالحُظ أْن متييَز ألفاِظ الُعُقِد يكون مفردًا منصوبًا، كام يف جمموَعَتْي 

)أ ، ب( أما )املَئُة واأللُف واملليوُن ومضاعفاتا(، فتمييُزها يأيت مفردًا جمرورًا باإلضافِة كام يف 

جمــموعــتي )جـ ، د(.

1 - ألفاُظ العقوِد )ِمْن عرشيَن إىل تِسعنَي( واملَِئُة واأللُف واملليوُن ومضاعفاُتا تلزُم صورًة واحدًة، 

َسَواًء كاَن املعدوُد مذكرًا أو مؤنثًا.

2 - ألفاظ العقوِد، ُتْعَرُب إعراَب مجِع املذكِر الساملِ.

ثنيِة ُتعرُب إعراَب املثنى. 3 - املَئُة واأللُف واملليوُن، ُتْعَرُب إعراَب األسامِء املفردِة، ويف حالِة التَّ

4 - مَتييُز ألفاِظ الُعقوِد يكوُن مفردًا منصوبًا.

5 - متييُز املَئِة واأللِف واملليوِن ومضاعفاِتا يكون مفردًا جمرورًا باإلضافة. 

أستــنــــتـــُج
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التـــدريُب األوُل
ُ العدَد ومتييَزه: أقَرُأ اآليات الكريمَة اآلتيَة، وُأَعنيِّ

قال اهلل تعاىل:

{ )األعراف: 155(.      { - 1

2 - }                { )العنكبوت: 14(.

          { - 3

        { )البقرة: 261(.

4 - }                       { )السجدة(.

            { - 5

التـــدريُب الثاين
أمأُل الفراغ يف اجُلمِل اآلتِيِة بلفِظ عدٍد أو متييٍز مناسب:

1 - القرآُن الكريُم    ُجْزءًا، أو     ِحْزبًا.
2 - الرياُل    هللٍة.

مطارًا َمَدنِّيًا. و   3 - ُيوَجُد يف اململكِة أكثُر ِمْن   
4 - ُعْمُر أيب خسوَن

5 - عدد فصول مدرَستَِنا    َفْصاًل.
، أو   سْنتِيمرْتٍ. 6 - الكيُل ألف  

ثانية. 7 - الدقيقة   
رياٍل خسُة رياالٍت. رياٍل، رياالِن ونصٌف، وزكاُة ُكلِّ   8 - زكاُة ُكلِّ  

التـــــدريــــبــــــات

)شفوي(

)شفوي(

{ )األحقاف: 15(.



88

التـــدريُب الثالُث
أمأُل الفراَغ يف اجلمِل اآلتيِة بام ُيناِسْبه ممَّا بنَي القوَسنْي.

1 - يف عاِم ألٍف وأربْعِ ِمَئٍة وَثاَمنَيٍة أَنَتَجِت اململكُة.

، طّنًا، أطناٍن(         أكثَر ِمْن ثالثِة ماليني           من القمِح                )طنَّ

جلنْي    أْصُبعًا.           )ِعرشيَن، ِعرشوَن(. 2 - عدُد أصابِع الَيَدْيِن والرَّ

3 - السنُة ثالثُة ِمَئٍة وَخسٌة وستون                )أياٍم، يوٍم، يومًا(

4 - الشهُر    يومًا.                  )ثالثني، ثالثون(.

اساًم.                            )تسٍع وتسعني، تسعٌة وتسعوَن(. 5 - أسامُء اهللِ احُلْسَنى    

6 - يف اململكة ثالثَة عرَش مليوَن                )نخلٍة، َنَخالٍت، نخلًة(.

7 - حكَم امللُك عبُد العزيز أربعًا وخسنَي              )سنٍة، سنًة، سنواِت(.

التـــدريُب الرابُع
أكتُب األعداَد اآلتيَة باحلروِف يف مجٍل مفيدٍة بحيُث يكوُن متييُزها مذكرًا مرًة، ومؤنثًا ُأخرى:

8 ،3 ،4000000 ،500000 ،200000 ،1000 ،30 ،75
التـــدريُب اخلامُس

الَِيَتنْيِ مع حتويل األرقاِم إىل ألفاٍظ وَضْبِط آخِر التمييز: ُأعيُد ِكتاَبَة العبارَتنْيِ التَّ

َج الرسوُل   - صىل اهلل عليه وسلم - وُعْمُره )25( سنة، وُبِعَث وُعمُره )40( سنة، وهاجَر بعَد  1 - َتَزوَّ

َ وُعمُره )63( سنة. )53( سنة من ُعمِره، وُتُويفِّ

فِّ األوِل 300 )تلميذ(، وعدُد طالِب  2 - عدُد طالِب مدرَستِنا 600 )طالب(، بلَغ عدُد تالميِذ الصَّ

ا الصفُّ الثالُث فطالُبه 160 )طالب(. َنا 140 )طالب(، أمَّ َصفِّ

)كتايب صفي(

)كتايب صفي(
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التـــدريُب السادُس
أ - مثاالن معربان:

1 - َصىلَّ يف املسجِد ِمَئُة رُجٍل.

2 - َتْنُقُص صالُة الَفرِد عن اجلامعِة سبعًا وعرشيَن درجٍة.

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

َصىلَّ

يف

املسجِد

مَئُة

رجــٍل

ِر. فعٌل ماٍض مبنيٌّ عىل الفتِح امُلَقدَّ

. حرُف جرٍّ

ه الكرسُة الظاهرُة عىل آخِره. اسٌم جمروٌر بـ )يف(، وعالمُة َجرِّ

فاعل مرفوٌع، وعالمُة رفعه الضمُة الظاهرُة  عىل آخِرِه، وهو مضاٌف.

ه الكرسُة الظاهرُة حتت آخِره. مضاٌف إليه جمروٌر، وعالمُة َجرِّ

تنُقُص
صـالُة
الفــرِد

عــن
اجلامعِة
سبـعًا

وعرشين

درجــة

فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعه الضمُة الظاهرُة عىل آخِره.
فاعٌل مرفوع، وعالمُة رفعه الضمُة الظاهرُة عىل آخِره، وهو مضاٌف.

ِه الكرسُة الظاهرُة حتت آخره. مضاٌف إليه جمروٌر،  وعالمُة َجرِّ
. حرُف جرٍّ

اسٌم جمروٌر بـ )عن(، وعالمُة جره الكرسُة الظاهرُة حتت آخره.
مفعوٌل به منصوٌب، وعالمُة نصبِه الفتحُة الظاهرُة عىل آخره.

نصبه  وعالمُة  منصوٌب،  )سبعًا(  عىل  معطوٌف  اسٌم  عرشين:  َعْطٍف.  حرُف  الواُو: 
الياُء؛ ألنه ملحٌق بجمِع املذكِر الساملِ.

مَتْيِيٌز منصوُب، وعالمُة نصبِه الفتحُة الظاهرُة عىل آِخره.

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة
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 ب- ُأشارُك يف اإلعراب:
َس ِمَئِة ِكيٍل ُمَربٍَّع. َتْبُلُغ مساحُة اململكِة مليوَننْيِ وَخْ

جـ - ُأعــــرُب ما يأيت:

1 - املسافُة بنَي الرياِض والقصيِم ثالُث ِمَئٍة وعرشوَن كياًل.

. 2 - يسُع احلرُم أكثَر من ِمليوِن ُمصلٍّ

إعـــــــــــــــراهبا الكلمــــــــة

تبلُغ

مساحة

اململكة

مليوَننْيِ

وْخَس ِمَئِة

كيٍل

مربٍع

، وعالمُة     الظاهرُة حتت آخره. فعٌل    

     مرفوٌع، وعالمُة رفعه              وهو مضاٌف.

، وعالمةُ     الظاهرُة حتت آخِره.    

، وعالمةُ      ؛ ألنه مفعوٌل به   

، وخَس: اسم معطوٌف عىل )مليوَننْي( منصــــــوٌب، الواو    

وعالمُة      الفتحُة الظاهرُة عىل آِخره . وخَس مضاف.

، و  عالمُة    الكرسُة الظاهرُة حتت آخره، وِمَئِة   

وهو مضاٌف.

مضاٌف إليه جمروٌر، وعالمُة جره     الظاهرُة عىل آخِره.

صفٌة لِـ )كيٍل(     ، وعالمُة            الظاهرُة حتت آخره.

.
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التـــدريُب السابُع
مكتـــبُة أيب

َيِقلُّ عن )100( ورقٍة،  ِويِه من ُكُتٍب ال  حَتْ َتِلَف الُفُنوِن والُعلوِم، هلا ِسِجّل يشمُل مجيَع ما  ُمْ ِوي  َقيِّمٌة حَتْ ِعنَد أيب مكتبٌة 

ينية تضمُّ )700( كتاٍب.  الدِّ َمْرِجـــعًا، وجمموعُة العلوم  ِة يضمُّ ثامننَي  لِْلَمراجع العامَّ ُل تناوَل الكتاِب فيها قسٌم  ُيَسهِّ

ِة إضافًة إىل الكتِب  َتِلِف الفنوِن األدبِيَّ صنَي فيها - فتزيُد عن )1000( كتاٍب يف ُمْ ا اللغُة العربيُة  - وأيب من امُلَتَخصِّ أمَّ

صِة يف ُعُلوم العربيِة التي تزيُدعىل مَئَتنِي وأربعنَي َمْرِجعًا. وهبا ركٌن خاصٌّ بالُكُتِب الثقافيِة َيْشَتِمُل عىل )1000(  امُلَتَخصِّ

واحِلكاياِت  الَقَصِص  من  يناسُبنا  ما  وإْخَويت  أنا  فيه  أِجُد  واألطفاِل  الشباِب  لُِكُتِب  ِقْساًم  والدي  َص  َخصَّ وقد  كتاٍب. 

َيِة وامُلفيدِة. امُلَسلِّ

هذا َعَدا املجالِت التي تزيُد عىل ألَفْي جملٍة منها القديُم واحلديُث.

أ - أقرُأ القطعَة السابقَة, ثم ُأجيُب عامهّ يأيت:

1 - ما الفرُق بني املجّلِة واجلريدِة؟

ُحِف واملجالِت السعوِديَِّة. 2 - أذكُر أسامًء بعِض الصُّ

3 - أذكُر بعَض فوائِِد الِقراَءة.

ُن ل مكتبًة خاصَة. أذكُر بعَض ما حَتِويه من كتٍب وجمالٍت. 4 -  َبَدأُت ُأكوِّ

ل األرقام التي يف القطعِة إىل ألفاٍظ، مع مراعاة موقِعها اإلعرايب: ب - ُأَحوِّ

َنَة. جـ - ُأعرُب الكلامِت امللوَّ

د - أستخرُج من القطعِة كلمَتنْيِ يف كلٍّ منهام هزُة وصٍل، وكلَمتنْيِ فيهام هزُة قطع.

هـ - ما احلرُف الذي ُحِذَف من )هذا(؟
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التـــدريُب الثامن

ٍل ُمفيدٍة: ُأَمثُِّل مِلَا يأيت يف مُجَ

2 - َعَدٍد معطوٍف ومعطوٍف عليه. 1 - لفٍظ ِمْن ألفاِظ الُعُقوِد يكوُن جمرورًا.  

4 - عدٍد يكوُن متييُزه مفردًا منصوبًا. 3 - َعَدٍد يكوُن متييزُه مفردًا جمرورًا.   

5 - عدٍد ُيعرُب إعراَب امُلَثنَّى.

التـــدريُب التاسُع

أكتُب يف أحد املوضوَعنِي اآلتِينِي مع مراعاة كتاَبِة األعداِد باحلروف:

ٍص، مع مراعاة االستفادة يف  ُن فيها أعداَد الُكُتِب لُكلِّ َتَصُّ 1 - أكتُب إحصائيًة عن مكتبة مدرستي، ُأَدوِّ

ذلك من َسِجلِّ املكتبِة العام.

ومقداَر  أنواِعها،  َحْسَب  األشجاِر  أعداَد  ُن  وُأَدوِّ َبلدي،  يف  املزارِع  إحدى  عن  ـًة  َـّ إحصائي أكتُب   -  2

امُلنتجاِت، وما يف املزرعِة من ُعاّمٍل وآالٍت وحيواناٍت.
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التـــدريُب األوُل
: أ - أْجعُل يف كلِّ فراغ ممَّا يأيت ِفعاًل من األفعاِل الناصَبِة ملفعولنِي، َليَس أصُلُهام املبتدأ واخلرَبَ

ِر. َس اإلْذَن بالتأخُّ 2 -    الطالُب املدرِّ 1 - سارُة                جارَتا طعامًا.  

4 -        املالُك سيارَته غطاًء حَيِميها. 3 - نحن                    ربَّنا الرمحَة.  

6 - أأنتم    أباُكام رِشاَء املالبِس اجلديدِة؟ 5 - يا ُبَنيَّ             الدراسَة َنِصيَبها.  

ب - أجعُل كلَّ فعٍل مما يأيت يف مجلٍة مفيدٍة:

َتسَأُلوَن - ُيْعُطوَن - َكَسْوا - ُأْعِطي - َسَأْلَنا - َتْكُسوَن

التـــدريُب الثاين
ُ نوَعُه: ُ املفعوَل املطلَق فيام يأيت، وُأبنيِّ أ - أَعنيِّ

ه عليه. 2 - أْشِفْق عىل الطفِل إشفاَق ُأمِّ 1 - انقضَّ الصقُر عىل فريستِه انقضاضًا.  

4 - ال َتَنْم َنْومًا َكثريًا. بًا ُمتواصاًل.    َب اجلنوُد َتَدرُّ 3 - تدرَّ

ْهو َسْجدَتنِي. 6 - نسُجُد للسَّ بُِع احلقَّ اتِّباعًا.     5 - نتَّ

ب- أجعُل ُكالًّ من املصادِر اآلتيِة مفعواًل ُمْطَلقًا َشاِماًل أنواَعُه:

اقرتاب  - استقبال - َكْسب - تسليم - إعداد - َجْهل. 

تدريباٌت عىل ما سبقْت دراسُته يف الفصِل الثاين
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التـــدريُب الثالُث
ُ املفعوَل ألجِله يف اجلمِل اآلتيِة: أ - ُأَعنيِّ

ِخي بعَد العمِل َطَلبًا للراحِة. 1 - َنْسرَتْ

ُق املسلُم َطَمعًا يف ِرَضا اهللِ وَقبوله. 2 - َيتصدَّ

3 - دِع املعايص حياًء من ربك.

ظًا حذر السيارات.  4- رِسْ يف الشارِع ُمَتَيقِّ

ب - أَضُع يف كلِّ فراِغ مِمَّا يأيت مفعواًل ألجلِه مناسبًا.

يف لقياكم. 1 - مررنا عليكم   

2 - ال َتبَخْلَن باملكنَّ    الفقر.

3 - رصف الطريق    للمسافرين.

4 - َهبَّ الشباُب    لداعي اجلهاد.

التـــدريُب الرابُع
ُ ظرف الزمان أو ظرف املكان فيام يأيت: ُأَعنيِّ

1 - }        { )القارعة(.

2 - }          { )امللك: 26(.

{ )احلديد: 13(.    { - 3

4 - سأْمُكُث َمَعُكْم ساَعْتنِي فقط.

5 - أنظُر يمينًا ويسارًا فأرى العجَب الُعجاَب.
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التـــدريُب اخلامُس
َتــــْذِكيـــر ٭

ا الناس، اتقوا  خطَب أبو جعفٍر املنصوُر اخلليفُة العبايسُّ يوم مجعة فحمَد اهلَل وأْثنَى عليه، وقال: أهيُّ

َر به،  ْرَتَنا به يا أمرَي املؤمنني. قال: َسْمعًا مِلَْن َفِهَم عن اهللِ وَذكَّ ُرَك بالذي َذكَّ اهلل. فقام إليه رجٌل فقال: ُأَذكِّ

َر به وأنساه، َفَتْأُخَذين العزُة باإلثِم، لقد َضَلْلُت إذًا وما أنا ِمَن املهتدين. وأعوُذ باهللِ أن ُأَذكَّ

أستخرُج من النص :

1 - ظرَف زماٍن، وأضبُط آِخَره بالشْكِل.

ُ ناصَبه. 2 - مفعواًل مطلقًا، وأَبنيِّ

ا عىل حذِف النوِن. 3 - ِفعَل أمٍر مبنيًّ

ا عىل الفتح، وآخَر مبنيًّا عىل السكون. 4 - ِفعاًل ماضيًا مبنيًّ

ُ موقَعُه من اإلعراب. 5 - فعاًل مضارعًا منصوبًا، َوأَبنيِّ

التـــدريُب السادُس
ُ ما يلزم: أبني األفعاَل يف اجلمل اآلتيِة للمجهوِل، وُأغريِّ

2 - حكم القايض عىل اجلاين بالسجن. َم املزارُع َثَمَر النخِل.    1 - رَصَ

4 - َشَغَلَك املاُل عن نفِسَك وأهِلَك. 3 - هبَِّت الريُح ُهُبوبًا شديدًا.   

َطُة عىل اللصوِص اهلاربني. ْ 6 - َتْعُثُر الرشُّ رْيِ.    ل املروُر نِظاَم السَّ 5 - َعدَّ

٭   العقد الفريد البن عبد ربه )98/4(.
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التـــــدريُب السابُع
ٍل من إنشائي: أ - أجعُل األفعاَل اآلتيَة َمبنيًة للمجهوِل يف مُجَ

َع - َنْرِمي - أَجاَب - َصاَد ي - َتْرَبُح - مَجَ ُيَغذِّ

ب- أجعُل كال من الكلامِت والعباراِت اآلتيِة نائَب فاعٍل يف مجٍل من إنشائي:

اخُلطوط - باملشاركنَي يف املؤمتِر - اسرتاحة قصرية - النَّار.

التـــدريُب الثامُن
ُ احلاَل ونوَعها )مفردة أو مجلة( فيام يأيت: ُأعنيِّ

2 - زارين خال وهو ُمستعِجٌل. 1 - أترشُب اللَبَن باردًا؟    

4 - عاد األطفاُل إىل البيِت ُمرسعني. 3 - ال تأكُلوا وأنتم مَتُْشون.    

باٍت. 6 - خرجِت النساُء ُمتَحجِّ ُ ال يدري ما َيتاُر.    5 - َوَقف امُلَخريَّ

ُل برناجمًا إذاعيًا. 7 - شاهدُت امُلْخِرَج ُيَسجِّ

التــــدريُب التاسُع
ون عليه ما َجرَى هلم يف املدرسِة َيوَمُهْم ذاَك.  َتَناَوَل حممٌد طعاَم الَغَذاء، ثم جلس وأوالُدُه حوَلُه َيقصُّ

وقعد ابُنه الصغرُي الصقًا به، فأحبَّ كعادته أن يستأثَِر باهتامِم أبيه فقال: يا أيب، أنا عندي مشكلُة. قال أبوُه: 

ُثون، قال أبوُه: ونحُن َكذلَك. قال: وإذا كنُت نائاًم ال أْقِدُر  ، َما ِهَي؟ قال: أنا إذا نِْمُت ال أسمعكم َتتحدَّ َخرْيٌ

هم. قال أبوه: يا ُبَنيَّ إذا ناَم اإلنساُن مل  عىل األْكل، فضِحَك إخواُنه، فقال: وإذا ضِحك عيلَّ إخواين ال ُأحبُّ

ا لغرِيك تُكْن حمبوبًا. َم أو َيْسَمَع. َفَنْم ُمْطَمئِنًا، وِعْش حُمِبًّ َيستطْع أْن يأُكَل أو َيرْشَب أو يتكلَّ
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أ - ُأجيُب عامَّ يأيت بعَد قراءة القطعة:

1 - أيُّ األطفاِل عادًة ألصُق بوالَدْيِه؟

2 - مِلَ َضِحَك إِخواُن الطفِل عىل ما يقول؟

3 - ما معنى قوِل األِب )وعش حُمِبًّا.... إلخ(؟

ب- أستخرُج من القطعة:

1 - ثالثَة أحواٍل مفردة.

2 - مجلًة اسميًة وَقَعْت َحااًل.

3 - مجلًة فعلية وقعت حااًل.

. 4 - َظرَف مكاٍن، وظرَف زمان منصوَبنْيِ

5 - فعاًل مضارعًا منصوبًا.

ُ عالمَة رفِعِه. 6 - فعاًل ِمَن األفعال اخلمسِة مرفوعًا، وُأبنيِّ

جـ - أبني الِفْعلني يف اجُلملتني اآلتيتني للمجهوِل: ال أْقِدُر عىل األْكِل - ضحَك َعيَلَّ إخوايِن.

التـــدريُب العارُش
ُ املستثنى منه - إْن ُوِجد - واملستثَنى وأداَة االستثناء فيام يأيت: ُأعنيِّ

دُت الكتَب إاّل كتابني. 2 - َجلَّ هم إاّل َعاِماًل    1 - حرَض ا لُعامُل كلُّ

4 - لن ُيْسَمَح ألحٍد بالدخول إاّل كبرٍي. 3 - ما بِيَع هذا النهاَر إاّل سيارٌة.   

َم إاّل سليامَن. 6 - لن أَكلِّ 5 - سُيغاِدُرَنا أقرباُؤنا اليوَم إاّل خاَلَنا.   

اٍت. 8 - ال ُيْؤَذُن إاّل مِلْدُعوَّ    . 7 - أنصَت احلارضون إاّل طفَلنْيِ
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التـــدريُب احلاِدَي َعرَشَ
ـــاَنا ُسْفَياٌن ٭ ـَ أْعي

َعاتِِقِه  عىل  بيده  فرَضب  يعِرُفه،  ال  وسفياُن  يطوُف،  وهو  الثوريَّ  سفياَن  املنصوُر  جعفٍر  أبو  َلِقي 

. قال: َعِمْلَت فيام  اٍر. قال: ِعْظني أبا عبِد اهللِ  َقَبْضَت عيلَّ  قبضَة جبَّ قائاًل: أتعرُفني؟ قال: ال، ولكنَّك 

َعِلـْمَت أَفَأِعُظـَك بمـا َجِهْلَت؟! قــال: فـام َيمنـُعَك أن تْأتِيـَنا؟ قـال: إن اهلّل هَنى عنـكم. 

بَّ إىل  { َفالتفَت أبو َجعفٍر إىل أصحابِه فقال: ألَقْيَنا احْلَ فقـال: }

العلامِء َفَلَقُطوا إال سفياَن فَقْد أْعَيانا.

أ - أقرأ النص, ثم ُأجيُب عامَّ  يأيت من أسئلٍة:

؟  1- ملاذا حَيِْرص اخلليفُة أبو جعفر عىل ُسفياَن الثوريِّ

ُح. 2 - هل َعرَف سفياُن اخلليفَة ِحنَي وضَع اخلليفُة يَدُه عىل عاتِِقه؟ ُأوضِّ

3 - ما الذي امتاز به سفيان الثوريُّ عن العلامِء يف رْأي أيب جعفر؟

ها؟،  ما  اِن،  متضادَّ ِفْعــالن  َجِهْلَت؟(  بام  أفأعُظَك  َعِلْمَت  فيام  )َعِملَت  سفــيــان:  قـــول  يف   - ب 

وفعالِن متجانسان، ما ها؟

جـ - أستخرُج من النص:

ُ نوعه. 1 - مفعواًل ُمْطَلقًا، ثم أبنيِّ

2 - حااًلمفردًا، وحااًل مُجلة.

ُ امُلستثنى منه. 3 - ُمستثنى منصوبًا، ثم أبنيِّ

فًا. 4 - فعاًل ُمضاِرعًا ُمضعَّ

نَة. د - أعرُب الكلامِت امللوَّ

٭  العقد الفريد البن عبد ربه )165/3( )بترصف(.
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التـــدريُب الثايَن عرَشَ

ُ ما يلزم: أ - ُأعيُد كتابَة اجلمِل اآلتيِة مع حتويل األرقاِم إىل حروٍف وُأَغريِّ

. 2 - أْمَتِلُك )11 قلم( للخطِّ 1 - َتناَوَل املريُض )6 حبة( من الدواء.   

4 - أعانت اجلمعيُة )10 حمتاج(. 3 - يف الصندوق )12 زجاجة(.   

ب - أكتُب األرقاَم اآلتيَة باحلروِف يف مجٍل مفيدٍة: 17 - 5 - 13 - 3 - 9 - 18.

التـــدريُب الثالَث َعرَشَ
رحــلة ابن فضـالن ٭

ْبُن فضالَن من بغداَد يوَم اخلميِس )11( من شهر َصَفَر سنَة )309( للهجرة املوافِق  رَحَل أمحُد 

العبايسِّ  اخلليفة  بتكليٍف من  )ُروِسَيا(  َقالبة  الصَّ إىل ملكِة  هًا  متَوجِّ للميالد  َحِزيَراَن سنة )921(   )21(

ُقْرَب طهراَن اليوَم. وَعرَبَ هنَر  يِّ  امُلْقَتِدِر باهللِ. وَظلَّ يصَعُد رشقًا وشاماًل ماّرا بإقليم اجلباِل فهمذاَن فالرَّ

ملك  عند  ووصَل  الُفوْلَغا  هنَر  اجتاَز  حتى  والبوادي  الرباري  يف  أْوَغَل  ثم  ُبَخارى،  إىل  فبلغ  َجْيُحوَن 

الصقالبة يف يوم األحد )12( من شهر حمرم سنة )310( هـ املوافق )11( أيار سنة )922(م. فاستغرقت 

رحلته )11( شهرًا يف الذهاب الَقى خالهلا مصاعَب كثريًة وأهوااًل ُمذهلًة، ورأى عجائَب وغرائَب.

أ - أعيُد كتابَة النصِّ مع جعل األرقاِم حروفًا.

ب - أستخِرُج من القطعِة األسامَء واألفعاَل واحلروَف املنتِهيَة بألٍف مقصورٍة.

 ٭   رسالة ابن فضالن، من مقدمة املحقق ص 25 بترصف.
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التـــدريُب الرابَع عرَشَ

َأَضُع يف كلِّ فراغ مِمَّا يأيت متييزًا مناسبًا:

1 - ازداَنِت احلديقُة

2 - ِسْعُر الذهِب خسون     للجرام.

3 - ينحطُّ الكاذُب يف َعينِي

4 - انرشح املؤمُن للعمل

5 - نحن ثالثَة َعرَشَ

6 - هلّلِ درُّ ِعَصاٍم

7 - هنٌد أكثُر     من أختها.

8 - انقلَب َشأُن الناِس    عىل َعِقٍب.

التـــدريُب اخلامَس عرَش

أْجَعُل كلَّ كلمٍة ممَّا يأيت متييزًا يف مجلٍة مفيدٍة:

َباٍت. ا - َمـــَداِرَس  - نَِظـــامًا - ُكَتيِّ منَي - َقـــَدمًا - ِســنَّ َقـــدرًا - ُمْعَجـــاًم - ُمَعلِّ

.

.

.

.

.
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